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CANADESE AMBASSADE
Tervurenlaan 2 - 1040 Brussel

Tel:  02 / 741.06.11
Fax: 02 / 741.06.43

Kies voor uw vakanties een 
luchtvaartmaatschappij met een 
grote reputatie op gebied van 

betrouwbaarheid en persoonlijke 
service en geniet bovendien van een  

VOORDELIG TARIEF!

Een reisbrochure samenstellen over het op één na 

grootste land ter wereld is praktisch een onmogelijke 

opgave. De opdracht lijkt echter moeilijker dan hij is 

want hoewel Canada inderdaad immens groot is, bestaat 

het land voor het grootste deel uit ongerepte natuur en 

zijn veel dorpjes eigenlijk niet meer dan een paar huizen 

of lodges op een open plek in een bos.

CANADA is groot maar wij hopen dat de ruime selectie 

selfdrive tours, begeleide rondreizen, auto- & 

motorhomehuur, excursies en aanvullende diensten 

vermeld in deze brochure, uw planning voor een bezoek 

aan dit land vereenvoudigen en aangenaam maken.

Het volledige team van Wings 'n Wheels staat graag ter 

beschikking voor de uitwerking van om het even welke 

individuele reis en garandeert daarbij een professionele 

aanpak met veel detail voor de eigenheid 

van elke vakantie.

CANADA,  

A LAND WITHOUT LIMITS !!

PRETTIGE VAKANTIE !!

VLUCHTPRIJS NIET INBEGREPEN
Verschillende maatschappijen bieden vanuit Brussel en naburige lucht-
havens dagelijks tientallen vluchten aan met bestemming Canada. De 
prijzen zijn frequent aan schommelingen onderhevig. Wij laten u de 
vrije keuze om, in functie van beschikbaarheid, vliegtuigklasse en 
datum, samen met uw reisagent en onze medewerkers de beste prij-
zen volgens gewenste reisroute en vluchtdatum uit te zoeken. De 
luchthaventaksen wijzigen naar gelang de bestemming en zullen 
steeds mee vermeld worden bij de prijsopgave. 

BESTE TIJD OM TE REIZEN
Canada kunnen wij nog moeilijk als een land 
beschouwen maar eerder als een gigantisch 
continent met enorm uiteenlopende klimaat-
types. De Atlantische provincies hebben warme 
zomers en relatief koude winters. In het Cana-
dees binnenland, vanaf de Rocky Mountains tot 
de Grote Meren zijn de zomers warm en droog 
- aan de westkust van de Pacific Ocean zijn die 
koel en relatief droog, de winters zacht, bewolkt 
en nat. Ook midden in de zomer kan het in 
Canada ‘s avonds erg fris zijn. Zorg er dan ook 
voor dat u altijd een lichte jas, trui of vest bij 
hebt. Hoe noordelijker u gaat, hoe warmer uw 
kledij dient te zijn.

BAGAGE
1 reiskoffer per persoon (max 23 kg) en één 
handbagage zijn gratis. Wenst u toch een 2de 
koffer mee te nemen, dan dient hiervoor aan 
de check-in extra betaald te worden (informeer 
per airline). Indien ‘stopovers’ ingelast worden, 
dient ter plaatse, volgens de voorwaarden van 
de luchtvaartmaatschappij ieder stuk inge-
checkte bagage apart betaald te worden. 

Zeker wanneer u een huurwagen reserveert, is 
het van belang rekening te houden met de kof-
ferinhoud. Zoniet zal u wellicht voor de minder 
aangename verrassing komen te staan dat een 
wagen van hogere categorie tegen belangrijke, 
bijkomende kosten moet gehuurd worden. 
Reisdocumenten, internationaal reispas, rijbe-
wijs, medicijnen en belangrijke persoonlijke 
benodigdheden steeds in de handbagage mee-
nemen. Idem voor alle breekbare voorwerpen.

SALES TAX GST-PST (LOKALE B.T.W.)
GST: Goods and service tax, nationaal.
PST: Provincial sales tax, verschillend per pro-
vincie.
HST: Harmonised Sales Tax (provincietaks en 
GST taks samen).
Bovenop de aangegeven verkoopprijs van het 
artikel dat u koopt, moet er vrijwel steeds de 
sales tax en de GST/HST betaald worden. 
Samen variëren deze taksen van 5% tot 15%.

VERZEKERINGEN
In onze prijzen zijn geen verzekeringen voor-
zien. Het is echter raadzaam om deze bij uw 
reisagent af te sluiten daar annulatie- en bij-
standskosten soms hoog kunnen oplopen. 
De dagprijs in een Canadees ziekenhuis ligt 
tussen de 1.000 CAD à 2.000 CAD per dag. 
Veelal blijkt dat bij opname in een ziekenhuis 
(ziekte/ongeval) u onvoldoende verzekerd bent.

KINDEREN
Alles is erop voorzien om uw kinderen te ver-
welkomen. Belangrijke kortingen bij hotels en 
luchtvaartmaatschappijen zijn hiervan een dui-
delijk bewijs. Kinderen kunnen veelal gratis of 
tegen sterk gereduceerde prijs logeren in de 
kamer van de ouders (minstens 2 betalende 
volwassenen). Daar waar mogelijk hebben wij 
leeftijd en prijzen vermeld in de prijstabel.
Enkele formaliteiten moeten in acht 
genomen worden:
Kinderen - ook baby’s moeten over een 
eigen internationaal reispas beschikken. 
Kinderen jonger dan 18 jaar die niet 
samenreizen met hun ouders moeten 
daarbij over een door de gemeente opge-
steld attest beschikken met toelating van 
de ouders om het land te verlaten.

FOOIEN
Rekeningen in restaurants en bars zijn steeds 
exclusief bedieningsgeld. Het personeel ver-
wacht een gebruikelijke fooi (tip of gratuity). 
Algemene regel: voorzie ongeveer 18% van de 
rekening als dienstgeld. U laat de fooi op tafel 
achter, ook al betaalt u aan de kassa. Betaalt u 
per creditcard, voeg dan de fooi toe aan het 
totaal bedrag waarvoor u de credit card slip 
aftekent. Kontroleer steeds nauwkeurig het 
bedrag waarvoor u afrekent.
Hierbij enkele praktische details:
- kruiers/piccolo’s die u assisteren in de lucht-
havens of busstations en/of uw koffers naar de 
kamer brengen: 2cad per koffer, 
- kelners / room-service: 1,5cad à 2cad.
- de portier die een taxi voor u aanhoudt: 
minimum 1cad.
Ook bovenop de prijs van de taxi-meter betaalt 
u de gebruikelijke 15-18% bedieningsgeld.

Algemene informAtie 
INTERNATIONAAL REISPAS
Moet geldig zijn tot enkele dagen na datum 
van terugreis. Indien via de USA gereisd 
wordt, dan is een internationaal reispas met 
gedigitaliseerde foto en electronisch leesbaar 
vereist. (zie voorbeeld op de website: www.
wnw.be)

Iedereen die naar Canada reist, dient zich 
minstens 72u. op voorhand te registreren op 
de website van de Canadese immigratiedienst 
(7cad. per pers.).
www.cic.gc.ca
Indien U via de USA naar Canada reist, dient 
u zich tevens minstens 72 uur op voorhand te 
registreren op de website van de USA immi-
gratiedienst (14usd. per persoon).
https://esta.cbp.dhs.gov

VISA 
(toeristisch verblijf minder dan 3 maand)
Niet nodig voor reizigers met Belgische natio-
naliteit.
MUNTEN
CAD cash, gebruikelijke kredietkaarten.
ELECTRICITEIT
110 V/ 60 Hz. Stekker Amerikaans model
Adapter en transformator noodzakelijk.
TAAL
Overal Engels en Frans in de provincie 
Quebec.
TIJDSVERSCHIL MET BELGIE
- 6 uur Oostkust (Montréal)
- 9 uur Westkust (Vancouver)
INENTINGEN
Geen

Nieuw !
ETA - Electronic Travel Authorisation

Iedere persoon is verplicht zich te registeren
via de website van de Canadese overheid:

http://www.cic.gc.ca
Prijs: 7 CAD per persoon

Met kredietkaart te betalen op het moment 
van registratie.
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Wings ‘n Wheels presents:Wings ‘n Wheels presents:
PRAKTISCHE REISINFO _____________________________________________    2 - 3 

CAR & MOTORHOMES RENTALS 
 ALAMO CARRENTAL __________________________________________________4
 HERTZ CARRENTAL __________________________________________________5
 CRUISE CANADA MOTORHOMES _____________________________________6 - 7
 CANADREAM MOTORHOMES ___________________________________________8

EXCURSIONS - FERRY 
 BRITISH COLUMBIA FERRIES _________________________________________  9
 CANADA EXCURSIONS _______________________________________________  9 

SPECIAL NATURE LODGING & ACTIVITY PACKAGES ________________ 10-11
 
EAST CANADA: MARITIMES - QUEBEC - ONTARIO
 NEWFOUNDLAND BEST SOUVENIRS    ______________ Selfdrive ____________12
 WONDERS OF NEWFOUNDLAND   __________ Begeleide Rondreis ____________13
 CANADIAN MARITIMES __________________________ Selfdrive ____________14
 ONTARIO NATURE ADVENTURE ___________________ Selfdrive ____________15
 QUEBEC CALEIDOSCOPE  ________________________ Selfdrive ____________16
 KNIPOOG NAAR ONTARIO  ________________ Extensie selfdrive ____________17
 SCENIC ONTARIO & QUEBEC _____________________  Selfdrive ________18 - 19
 EAST CANADA DISCOVERY _______________________  Selfdrive ____________20
 EAST U.S.A. & CANADA  _________________________  Selfdrive ____________21

WEST CANADA: BRITISH COLUMBIA - ALBERTA 
 ROCKY MOUNTAINEER _______________________Trainpackage ____________22
 MAGIC IN THE MOUNTAINS ______________________ Selfdrive ____________23
 SCENIC CANADA WEST __________________________ Selfdrive ____________24
 THE BEST OF THE ROCKIES ______________________ Selfdrive ____________25 
 PRAIRIES TO THE PACIFIC _______________________ Selfdrive ____________26
 TOTEM CIRCLE TOUR ___________________________ Selfdrive ____________27 
 THE WILD WEST _______________________________ Selfdrive ________28 - 29
 CHILCOTIN EXPLORER ___________________________ Selfdrive ____________30 
 ULTIMATE ADVENTURE WEST (nieuwe route) ________ Selfdrive ____________31
 PACIFIC WESTERN HIGHLIGHTS ___________________ Selfdrive ________32 - 33
 HISTORIC WEST _______________________________ Selfdrive ____________34

BEGELEIDE RONDREIZEN
 WONDERS OF NEWFOUNDLAND  __________ Begeleide Rondreis ____________13 
 AMAZING CITIES  _______________________ Begeleide Rondreis ____________35
 EASTERN EXPLORER ____________________ Begeleide Rondreis ____________36
 ROCKIES TRAIL ________________________ Begeleide Rondreis ____________37
 ROCKIES ROUND-UP ____________________ Begeleide Rondreis ____________38
 TRANS CANADA  _______________________ Begeleide Rondreis ____________39

ALGEMENE REISVOORWAARDEN __________________________________ 40

ONZE PRIJZEN
Alle prijzen in deze brochure zijn uitgedrukt in Euro, taksen 
inbegrepen, met uitzondering van de bedragen die «ter 
plaatse te betalen» zijn. Deze bedragen zijn uitgedrukt in de 
lokale munt waar de aankoop/betaling plaatsvindt. Er zijn 
geen maaltijden inbegrepen in de prijzen, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld.

PRIJSOFFERTES VOOR REIZEN "OP MAAT" 
50 Euro, btw inbegrepen.

U  kan steeds een prijsofferte op maat laten uitwerken. De 
prijs hiervoor bedraagt 50 euro per reisroute en indien een 
reservatie volgt, wordt deze 50 euro van de prijs van de reis 
in mindering gebracht. Bezorg ons voor de start van de 
offerteopmaak zoveel mogelijk details zodat er nadien geen 
herberekeningen dienen te gebeuren. 

KAMERS / BEDDING
- Single: 1 bed
- Double: 1 bed (Double, queen of king)
- Twin: 2 bedden van één of 2 personen
 (steeds op aanvraag)
- Triple: gewoonlijk 2 bedden van 2 personen,  
- Quadruple: gewoonlijk 2 bedden van 2 personen   
- Extra bed/Bijzetbed (Rollaway = plooibed) 
 kan aangevraagd worden en zal bijna altijd ter  
 plaatse moeten afgerekend worden 
 (+/- 20/25cad per nacht.)
         (Beperkte beschikbaarheid =first come first serve)
- FP / Kinderen (Family Plan):  de leeftijd en al dan niet  
 de prijs waarbij één of twee kinderen de kamer 
 van minstens twee betalende personen delen.  

De vraag en “Special request” zoals rokers kamer, kamer met 
2 aparte bedden, kamer toegankelijk voor rolstoelgebruikers, 
kamer op hoog of laag gelegen verdieping, enz... kan bij de 
reservatie doorgegeven worden, maar kan niet gegarandeerd 
worden.

SELFDRIVE TOURS
U reist volledig zelfstandig, waarbij u kan gebruik maken van 
de voorgestelde routes in deze brochure of waarbij u uw 
eigen reisweg uitstippelt, zolang u er maar voor zorgt dat u 
's avonds bij het voorziene hotel aankomt. Dit type reizen kan 
volledig naar wens aangepast worden - vóór de reservatie. 
(zie hierboven, prijsofferte op maat).

INBEGREPEN IN DE SELF DRIVE TOURS
De vermelde hotelovernachtingen, enkel logies, tenzij anders 
vermeld en de lokale taksen. Tevens is de voorgestelde 
huurwagen voorzien met CDW/LDW met een franchise 
volgens de verhuurmaatschappij (zie pagina 5 & 6) en alle 
diensten van de formule Fully Inclusive + GPS bij Alamo of 
alle diensten van Fully Inclusive ZONDER GPS bij Enterprise.

DOCUMENTATIE
Voor alle selfdrive tours (hotels+huurwagen) zorgen wij voor 
een uitgebreide gratis documentatie, met de folders en 
brochures die ons door de lokale diensten voor toerisme ter 
beschikking gesteld worden, voor de ene regio al meer dan 
voor de andere. 

ROADBOOK
Enkel voor de selfdrive tours, gereserveerd ‘identiek’ zoals 
gepubliceerd in de brochure, wordt een roadbook voorzien. 
Afhankelijk van het circuit kan het gebeuren dat het ‘road-
book’ in het eerste hotel van het circuit ter beschikking ligt. 
Indien u een selfdrive tour ZONDER wagen reserveert, dan 
wordt er GEEN roadbook voorzien.

RESERVATIEKOSTEN

Bij hotelreservaties van minder dan 3 NACHTEN: 
extra 30 euro reservatiekosten - per dossier.

NIEUW -  PRIJSAANDUIDING :
Alle prijzen die in deze brochure opgenomen zijn, zijn correct op het moment van druk.
 De prijzen wijzigen echter veel sneller dan vroeger en teneinde u zo goed mogelijk te 
informeren, opteren wij om onze WEBpagina’s permanent bij te werken. U vindt er de 
juiste dagprijzen, voor de selfdrives met meer details in verband met de kamertypes, 

wagenhuur en andere, nuttige informatie.
Gelieve onze website te raadplegen, open hetzelfde paginanummer zoals in de brochure. 

http://www.wnw.be/canada
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Cars for Leisure TravelCars for Leisure Travel

Adults Junior Child

Regular

Small

ECAR - Economy - Kia Rio or similar (no cruise control)

CCAR - Compact - Nissan Versa Note or similar (no cruise control)

ICAR - Intermediate - Hyundai Elantra (no cruise control)

FCAR - Full Size - Chevrolet Malibu or similar (with cruise control)

LCAR - Luxury - Cadillac XTS or similar (with cruise control)

MVAR-Minivan 7p.-Dodge Grand Caravan or similar(with cruise control)

IFAR - Intermediate SUV - Ford Escape or similar (with cruise control)

SFAR-Standard SUV-Jeep Grand Cherokee or similar(with cruise control)

PRAKTISCHE INFORMATIE:
• Een geldig nationaal rijbewijs is verplicht. Een internationaal 

rijbewijs is niet nodig, en kan enkel dienen als vertaling.
 Iedere bestuurder moet over een geldig nationaal rijbewijs, interna-

tionaal paspoort en kredietkaart beschikken. Recentelijk wordt er 
ook gevraagd om een vliegtuigticket H/T. voor te leggen. 

• Bestuurder moet minimum 21 jaar zijn. Bestuurders van 21 tot en 
met 24 jaar opteren het beste voor de formule “GOLD UNDERAGE” 
die tot 4 (underage) bestuurders per wagen toelaat. Anders betaalt  
u ter plaatse een supplement van 25 CAD+taks per dag en per

 underage bestuurder.
• Medebestuurder(s): in de Alamo Gold formule zijn tot 4 bestuur-

ders inbegrepen op voorwaarde dat iedere bestuurder op het huur-
contract vermeld wordt en over een geldig nationaal rijbewijs en 
eigen credit card beschikt. 

• Waarborg: meestal 500 CAD, met uw kredietkaart te garanderen.
• C.D.W. Collision Damage Waiver: Dit is de afkoop van het eigen 

risico, ook wel franchise genoemd, zoals bij omniumverzekeringen. 
Er is steeds een FRANCHISE, in iedere omstandigheid (in fout of niet 
in fout) van 800 CAD+tax. Deze franchise kan afgekocht worden 
mits een premie van 5% berekend op deze 800 CAD+tax via de 
verzekering Allianz.

• LP - Liability protection
 De huurder is verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid tegen-

over derden, voor het minimum wat per provincie voor een schade-
geval vereist is. Met LP is de maximum verhoging van deze burger-
lijke aansprakelijkheid tot 1 miljoen CAD dollar voorzien. 

EXTRA VERZEKERINGEN (FACULTATIEF):
• PAI - Personal Accident Insurance: 
• CPP - Carefree Personal Proctection:
 dekt de kosten van de chauffeur die voortvloeien uit een ongeval 

gedurende de huurperiode (Medische verzorging en bijstand, ver-
voer naar het ziekenhuis, enz.). Dit geldt ook voor medepassagiers 
maar met een lagere uitkering en alleen als zij zich in de wagen 
bevinden of de auto in- of uitstappen.

• PEC - Personal Effects Coverage:
   dekt de schade aan of verlies van de gewone persoonlijke bezittin-

gen tijdens de reis, gedurende de huurperiode van de wagen. De 
dekking geldt ook voor alle leden van hetzelfde gezin. (Familiever-
band & identiteitsbewijs met identieke adresvermelding vereist). 

 PAI + PEC verzekering samen: 5 CAD per dag - (onder voor-
behoud) en enkel verkrijgbaar in Ontario, Québec, Halifax 
en Prince Edward Island.

  CPP - Carefree Personal Proctection: 7.99 CAD per dag - 
enkel verkrijgbaar in Manitoba, Saskatchewan, Alberta en 
British Columbia.

DROP OFF KOSTEN - ONE WAY HUUR - UITZONDERINGEN:
Aan de basis dient een huurwagen steeds teruggebracht te worden 
naar de plaats van opname. Gebeurt de huur op basis van een “one 
way”= enkele reis, dan is een minimum van 2 dagen huur noodzake-
lijk en one-ways worden niet toegestaan voor de wagen categorie 
‘Economy’.

DROP-OFF TOESLAGEN 
 Zijn steeds ter plaatse te betalen en variëren tussen de 50 CAD en 

1000 CAD. 
 De lijst van deze drop-off toeslagen is verkrijgbaar via uw reisagent.
 Voorbeeld:
 MONTREAL naar TORONTO en v.v. GRATIS
  VANCOUVER naar CALGARY   GRATIS
 CALGARY naar VANCOUVER 150 CAD.
 MONTREAL naar QUEBEC en v.v. 199 CAD.
 QUEBEC  naar TORONTO en v.v. 300 CAD. 
 MONTREAL naar HALIFAX en v.v. 500 CAD.
      
SPECIALE ONE WAY VERHURINGEN CANADA - U.S.A.
 Alamo biedt ook speciale one-ways aan tussen stations in Canada en 

Amerika. De drop-off kosten voor deze verhuringen varieëren van 
199 cad.+ taks tot 399 cad. + taks. Hierbij enkele voorbeelden:

  MONTREAL/TORONTO  naar  BUFFALO  199 CAD.
 MONTREAL naar WASHINGTON 199 CAD.
 MONTREAL  naar  BOSTON  399 CAD.
 TORONTO naar WASHINGTON 299 CAD.
 TORONTO naar CHICAGO  299 CAD.
 VANCOUVER naar SEATTLE  199 CAD.
 CALGARY naar SEATTLE  199 CAD.  

NIET INBEGREPEN:
• Facultatieve verzekeringen zoals PAI/PEC, RSP (Roadside Service 

Plus), CPP + taksen.
• De benzine.
• Eventuele drop-off kosten, tenzij reeds in de gekozen formule voor-

zien: extra kost voor bijkomende bestuurder, kosten voor jonge 
bestuurders -25 jaar oud, eventuele ‘Departure Tax’ bij vertrek vanuit 
bepaalde luchthavens, kinderzitje (6,99 CAD per dag - Max. 70 CAD 
voor 30 dagen), GPS systeem, kosten voor eventuele toll-wegen en 
bruggen, enz...

• ROADSIDE SERVICE PLUS: (4.99 cad+taks onder voorbehoud)
 dekt sommige kosten van onzorgvuldige huurders, vb:
 - verlies sleutels of wagen sluiten met sleutel binnenin
 - zonder brandstof vallen
 - vervanging ruiten
 - jump start: starten wagen wegens laten branden lichten of      

  andere oorzaak.
  - sleepkosten, 
  - vervanging banden, enz.

Voor de voordeligste up to date prijzen zie
http://www.WNW.be/carrental

Fully InclusiveFully Inclusive
Basishuur met 1 chauffeur + 25 jaar Basishuur met 1 chauffeur + 25 jaar 
zonder brandstofzonder brandstof

Fully Inclusive + GPSFully Inclusive + GPS
Basishuur met 1 chauffeur + 25jaarBasishuur met 1 chauffeur + 25jaar
met draagbare GPSmet draagbare GPS
zonder brandstofzonder brandstof

Alamo Gold (min. 4x24u.)Alamo Gold (min. 4x24u.)
Basishuur met:Basishuur met:
- 4 chauffeurs + 25jaar- 4 chauffeurs + 25jaar
- eerste tank brandstof- eerste tank brandstof

Alamo Gold + GPS (min. 4x24u.)Alamo Gold + GPS (min. 4x24u.)
Basishuur met:Basishuur met:
- 4 chauffeurs + 25jaar- 4 chauffeurs + 25jaar
- met draagbare GPS- met draagbare GPS
- eerste tank brandstof- eerste tank brandstof

Na reservatie kan U via het web Na reservatie kan U via het web 
reeds de formaliteiten invullen zodat reeds de formaliteiten invullen zodat 
wachttijden beperkt worden bij de wachttijden beperkt worden bij de 
opname van de huurwagen.opname van de huurwagen.

Alamo Gold UnderageAlamo Gold Underage
Basishuur met:Basishuur met:
- 4 chauffeurs tussen 21 - 24jaar- 4 chauffeurs tussen 21 - 24jaar
- eerste tank brandstof- eerste tank brandstof
(niet combineerbaar met gps, kan (niet combineerbaar met gps, kan 
wel ter plaatse bijbesteld worden)wel ter plaatse bijbesteld worden)

Keuze van huurformule:
Basishuur omvat steeds: 
- onbeperkt aantal kilometers
- CDW  (Collision Damage Waiver) =  afkoop eigen risico bij schade, 
  met uitzondering van de eerste 800 CAD+tax die steeds voor rekening van de huurder blijven onder alle omstandigheden.
- LP (Liability Insurance supplement) = verhoging van dekking burgerlijke aansprakelijkheid tot 1.000.000 CAD
- Lokale belastingen en luchthaventaksen indien van toepassing.

All Cars:
- Automatic Transmission
- Power Steering
- Airbags
- Am/FM Stereo Radio with CD player
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Cars for Leisure Travel Cars for Leisure Travel 
Intermediate

Sporty Full size

Premium Car

Convertible

Luxury

Minivan

4 Wheel drive

PRAKTISCHE INFORMATIE:
• Rijbewijs: Een geldig nationaal rijbewijs is verplicht. Daarbij wordt er 

ook gevraagd om een vliegtuigticket H/T. voor te leggen en een gel-
dige kredietkaart.

• Bestuurder moet minimum 25 jaar oud zijn. Voor iedere bestuurder 
tussen 21 jaar en 25 jaar valt er ter plaatse een bjikomende dagpremie 
te betalen varierend tussen 15 - 25 en 30 CAD., al naar gelang de 
wagencategorie.

• Medebestuurder(s): voor eventuele extra medebestuurder: extra 
van 13 CAD per dag, met een max. van 91 CAD per persoon/ter plaatse 
te betalen.

• Waarborg: 500 CAD met een kredietkaart te garanderen.  
  CASH - waarborgen worden door Hertz NIET meer aanvaard.
• LDW Loss Damage Waiver: Dit is de afkoop van het eigen risico, 

ook wel franchise genoemd, zoals bij omniumverzekeringen. Er blijft 
steeds een franchise van 800 CAD. voor eigen rekening van de huur-
der, onder alle omstandigheden (afkoopbaar ter plaatse mits 12cad. + 
taks, per dag).

EXTRA VERZEKERINGEN (facultatief):
• PAI- Personal Accident Insurance: 
  dekt de kosten van de chauffeur die voortvloeien uit een ongeval gedu-

rende de huurperiode (Medische verzorging - Overlijden). Dit geldt ook 
voor medepassagiers maar met een lagere uitkering bij een dodelijk 
ongeval en alleen als zij zich in de wagen bevinden of de auto in- of 
uitstappen.

• PEC- Personal Effects Coverage: 
 dekt de schade aan of verlies van de gewone persoonlijke bezittingen 

tijdens de reis, in een hotel of ander gebouw terwijl u gebruik maakt 
van de wagen. De dekking geldt ook voor alle leden van het gezin. 
(Familieverband & Identiteitsbewijs met identieke adresvermelding 
vereist). 

 PAI + PEC is niet beschikbaar in de provincie Alberta.

• LIS- Liability Insurance Supplement 
 (soms ook ELP= Extended Liability Protection). 
 De huurder is verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid tegen-

over derden, voor het minimum wat vereist is, veelal 1.000.000 CAD 
per schadegeval. Deze is reeds in de prijs begrepen

DROP-OFF TOESLAGEN 
 Steeds ter plaatse te betalen en variëren tussen de 75 CAD en 2000 CAD. 

De lijst van deze drop-off toeslagen is verkrijgbaar via uw reisagent.

DROP OFF KOSTEN - ONE WAY HUUR - UITZONDERINGEN:
 Aan de basis dient een huurwagen steeds teruggebracht te worden 

naar de plaats van opname.
 Gebeurt de huur op basis van een “one way”= enkele reis, dan is een 

minimum van 2 dagen huur noodzakelijk en enkel mogelijk voor 
wagens van categorie C / F / G / I / L / R / Q4.

  Wagens, categorie A / B / D / U / T en T6 laten geen one-way toe.

VOORBEELDEN:
 VANCOUVER naar CALGARY   Gratis
  CALGARY naar VANCOUVER  200 CAD.
  CALGARY naar EDMONTON   75 CAD.
 EDMONTON naar CALGARY en BANFF   75 CAD.
 MONTREAL naar QUEBEC en vice-versa 125 CAD.
 MONTREAL naar TORONTO   135 CAD.
 TORONTO naar MONTREAL  165 CAD.
   OTTAWA naar MONTREAL  175 CAD.

SPECIALE ONE WAY VERHURINGEN CANADA - U.S.A.
 VANCOUVER  naar SEATTLE:  100 CAD.
 MONTREAL/TORONTO naar BOSTON:   495 CAD.
 MONTREAL  naar BURLINGTON: 395 CAD.
  MONTREAL  naar BUFFALO:  300 CAD.  
 TORONTO  naar BUFFALO:  300 CAD.
 VANCOUVER  naar SAN FRANCISCO:  1000 CAD.
 (Slechts geldig voor wagentypes ICAR= Midsize en FCAR= Full Size en 

steeds + taksen - ter plaatse te betalen).

NIET INBEGREPEN
• Facultatieve verzekeringen zoals PAI/PEC+ taksen.
• Parking fee voor bepaalde ‘downtown’ stations in Toronto en Montreal: 

15.00 cad.
• PERS: Premium Emergency Roadside service: 7.99 cad. per dag.
• De benzine: Ieder voertuig wordt verhuurd met een volle benzinetank. 

U dient de wagen terug vol te tanken voor het inleveren, zoniet zal een 
forfaitair REFILL bedrag door HERTZ op de eindafrekening aangere-
kend worden, tenzij voor de ALL INCLUSIVE formule gekozen wordt.

• Eventuele drop-off kosten, extra kost voor bijkomende bestuurder,  
kinderzitje (13 cad. per dag, max. 91 cad. per verhuring), enz...

Voor de voordeligste up to date prijzen zie
http://www.WNW.be/carrental
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Motorhome Rental
C25 Standard Motorhome
7.6 Meters Long

C30 Large Motorhome
9.1 Meters Long

C19 Compact Motorhome
6.15 Meters Long 

94 x 
183  cm

152 x 
213 cm137 x 

203 cm

97 x 
173  cm

152 x 
188 cm

145 x 
244  cm

97 x 
188  cm

145 x 
244  cm

152 x 
228  cm

97 x 
173  cm

T17 Truckcamper
6.15 Meters Long 

VROEGBOEKACTIE: SPECIAL PROMOTION
Voorwaarden: Opname van de motorhome tussen 01/04-31/10

1. Vroegboek korting op basishuurprijs (Flex Rate)

15 % bij reservatie voor 31 december
10 % bij reservatie voor 31 januari 
5 % bij reservatie voor 29 februari 

2. Volgens model, huurperiode (kies één van de mogelijkheden)  (Select one)

APRIL  
DEPARTURES

MAY-JUNE
DEPARTURES

JULY-AUGUST 
DEPARTURES

SEPTEMBER 
DEPARTURES

OCTOBER  
DEPARTURES

50% OFF ONE WAYS 50% OFF ONE WAYS - 50% OFF ONE WAYS 50% OFF ONE WAYS

or or or or or

C-30 only 
25% OFF 

UNLIMITED MILEAGE

C-30 only 
25% OFF 

UNLIMITED MILEAGE

C19 only 
25% OFF 

UNLIMITED MILEAGE

C-30 only 
25% OFF 

UNLIMITED MILEAGE

C-30 only 
25% OFF 

UNLIMITED MILEAGE

or or or or or

FREE VEHICLE KIT FREE VEHICLE KIT FREE VEHICLE KIT FREE VEHICLE KIT FREE VEHICLE KIT

25% korting uitsluitend van toepassing op het Unlimited Mileage package van 21 dagen

2020 Wings ‘n Wheels - Website & promoties: www.wnw.be/canada6
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Motorhome Rental
STATIONS 
(info taks onder voorbehoud van wijziging)

CALGARY (0% PST+ 5% GST)
HALIFAX (10% PST+ 5% HST)
MONTREAL (9,98% PST+ 5% GST)
TORONTO (8% PST+ 5% GST)
VANCOUVER (7% PST+ 5% GST)

LEEFTIJD EN RIJBEWIJS:
De minimum leeftijd is vastgesteld op 21 jaar. Een 
geldig nationaal rijbewijs is verplicht; een extra 
internationaal rijbewijs wordt ten zeerste aanbevolen 
(mits alle info in het engels vermeld wordt) maar is 
NIET verplicht. Een credit-card dient voorgelegd te 
worden bij het opstellen van het huurcontract.

OPNAME EN AFGIFTE VAN HET VOERTUIG:
Na een transatlantische vlucht dient minstens één 
hotelovernachting voorzien te worden. 
- Opname, uitsluitend na afspraak tussen 13u. en 
16u., tenzij Early Bird Formule na afspraak tussen 
09u. en 12u.
- Afgifte tussen 09u. en 11u. 
De kantoren zijn gesloten op zondag en officiële 
feestdagen.

INBEGREPEN: 
- De provincietaks en GST op de basisprijs.
- AUTO LIABILITY = OMNIUM verzekering zowel 
voor de wagen als de chauffeur (bij ongeval, brand 
of diefstal) met een franchise van 1.500 CAD. 
Indien de schade het resultaat is van aantoonbare 
nalatigheid of indien bij schade geen politierapport 
werd opgemaakt of het verhuurstation werd niet 
gecontacteerd, dan vervalt de Auto Liability en bent 
u als huurder 100% verantwoordelijk voor alle 
schade. Auto Liability voorziet ook een vergoeding bij 
reisonderbreking voor logies en vervoerkosten.
- S.L.I.- Supplemental Liability Insurance.
Voorziet een dekking van de burgerlijke 
aansprakelijkheid (tegenover derden) tot 1 miljoen 
dollar. Een lijst met alle bepalingen en eventuele 
uitzonderingen ontvangt u samen met het huur-
contract in het Cruise Canada station. 
- Preparation fee (eerste tank propaan, producten 
voor het chemisch sanitair...).
- Standard equipment: o.a. adapter 110Volt, 
afvoerslang, waterslang, vuilniszak, extra 9-volt 
batterij, kampeerhandboek.

EARLY BIRD DEPARTURE (EBDS) omvat:
- Transfer (per taxi) van de luchthaven of het aanbevolen 

hotel naar het verhuurstation van Cruise Canada. 
   De motorhomes vertrekken tussen 9u. en 12u.  
-  Inleveren van de motorhome kan tot 15u.
- Transfer (per taxi) terug naar de luchthaven of naar het 

aanbevolen hotel, verzorgd door Cruise Canada.
Reservaties: uiterlijk één maand voor opname van het 
voertuig.   SUPPLEMENT: ZIE PRIJSTABEL 

TER PLAATSE TE BETALEN 
(+ LOKALE TAX):

- Extra miles: 0,34cad. per kilometer.
- De benzine.
- Personal Convenience Kit: 60cad. per persoon.
Lakens, dekens of slaapzak, hoofdkussen, bad-linnen, 
keukenlinnen, enz.
- Provisioning/Vehicle Kit: 110cad. per trip. Kookpotten 
en pannen, glazen, tassen, borden, waterketel, bestek, 
schaar, borstel, waterslang, zaklamp, blikopener, enz...
- Gebruik generator: 8cad. per dag (C-30). 
- Drop-off toeslagen.
- Extra uitrusting zoals tuinstoelen, campingtafel, 
enz. Kan niet op voorhand gereserveerd worden - 
beperkt beschikbaar ter plaatse.
- Waarborg: 500 cad. mits betaling per kredietkaart.
Indien geen kredietkaart kan voorgelegd worden, 
dan wordt de waarborg opgetrokken tot 1500 cad.
- De provincietaks en GST op alle ter plaatse te 
betalen items. (Alle taksen blijven steeds onder 
voorbehoud van wijziging).
- Environmental fee: 7cad. per motorhome.

TRANSFERS:
Transfers van de luchthaven en/of hotels naar de 
stations van CRUISE CANADA worden NIET  
VOORZIEN. Ter plaatse dient u (de dag voor de 
opname) telefonisch contact met het station op te 
nemen teneinde hen te verwittigen hoe laat u de 
motorhome opneemt (steeds tussen 13u. en 16u.). 
Gelieve u NIET onaangekondigd in het station aan te 
melden. Voor 'EARLY BIRDERS' worden er echter 
WEL TRANSFERS voorzien binnen de voorwaarden 
van  de Early bird package, zie hieronder.

HUURPRIJS VAN UW MOTORHOME & BIJKOMENDE DIENSTEN

De motorhome maatschappijen wijzigen hun verhuurprijzen van dag tot dag in 
functie van vraag en aanbod voor het door u gewenste model en de gekozen 
reservatieperiode. Daarenboven zijn de lokale verkoopstaksen verschillend 
naargelang de opnameplaats. 

Algemene regel is;  
VROEG RESERVEREN = VOORDELIGER PRIJS.

Er zijn ook heel wat vroegboekacties, zie tabel hiernaast.
U kan op ieder moment zelf de prijs bepalen via

 http://www.wnw.be/motorhome

Dit systeem houdt rekening met alle bovenstaande elementen en geeft U ogenblikkelijk 
de juiste prijs in Euro, de juiste taksen zijn reeds inbegrepen, en alle promo-acties 

worden in rekening gebracht. 

U ziet ook onmiddellijk de beschikbaarheid van de verschillende modellen. 

Opgepast dit zijn momentopnames voor een onmiddellijke boeking. Een nieuwe 
aanvraag, een paar uur later, kan reeds een ander resultaat geven. 

Ook voor "One way" verhuringen kan u op dezelfde manier de prijs berekenen maar 
NIET DE BESCHIKBAARHEID nazien, deze is steeds op aanvraag.

U vindt er ook de prijs van:
- Prepaid Mileage package (per 100 of 500 kilometers)
- Prepaid Unlimited mileage 21 day package en extra days unlimited mileage & PLUS
     (PLUS= onbeperkt aantal kilometers, 1 vehicle kit, 1 personal kit per persoon en
 onbeperkt gebruik van generator indien van toepassing).
- de Early Bird pickup (EBDS) 
 Op officiële feestdagen of de vervangdag (indien op zondag) is er geen pick-up noch 

 drop-off mogelijk (zie lijst hieronder).

ONE WAY VERHURINGEN: 
(Ter plaatse te betalen+lokale taks)
From / To YYC YUL YYZ YVR YHZ
Calgary YYC 700 700 700 700
Montreal YUL 700 500 700 700
Toronto YYZ 700 500 700 700
Vancouver YVR 500 700 700 700
Halifax YHZ 700 700 700 700

January 1, 2020   New Years Day
February 17, 2020  (Vancouver, Calgary & Toronto only) – Family Day 
April 10, 2020    Good Friday
May 18, 2020   Victoria Day
June 24, 2020   (Montreal only) - St. Jean-Baptiste Day 
July 1, 2020  Canada Day 
August 3, 2020   (Vancouver only – British Columbia Day &
   (Halifax Civic Day)
September 7, 2020   Labor Day 
October 12, 2020    Thanksgiving
November 11, 2020   (Vancouver & Calgary only) – Remembrance Day 
December 25, 2020  Christmas
December 26, 2020  (Toronto only) - Boxing Day
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CCAnAAnADDreAmreAm M MotorotorHHomesomes

DVC
DAY

NIGHT

MHADAY

NIGHT

MHBDAY

NIGHT

SVCDAY

NIGHT

DELUXE CAMPERVAN

MAXI MOTORHOME

MIDI MOTORHOME

SUPER CAMPERVAN

HUURSTATIONS:
CALGARY (0% PST+ 5% GST
EDMONTON                  (0% PST+ 5% GST)

(enkel types SVC, MHB en MHA)
HALIFAX (0% PST+ 15% HST)
MONTREAL (9,98% PST+ 5% GST)
TORONTO (8% PST+ 5% GST)
VANCOUVER (7% PST+ 5% GST)
WHITEHORSE (0% PST+ 5% GST)

OPNAME EN AFGIFTE VAN HET VOERTUIG: 
Van Maandag tot en met zaterdag:
• Opname tussen 13u. en 16u. 
• Afgifte tussen 08u. en 10u.
• Opname of afgifte op zondag: mogelijk vanaf 

01/05-30/09 MITS SUPPLEMENT - met 
  uitzondering van opnames in Edmonton.
• Alle verhuurstations zijn gesloten op officiële 
  feestdagen.

TRANSFERS:
Transfers van de luchthaven en/of luchthaven 
hotels naar het kantoor van Canadream worden 
in 2020 niet meer gratis voorzien. Bepaalde 
transfers zullen per taxi uitgevoerd worden, 
andere per eigen Canadream shuttle-van. 
Prijzen vanaf 10cad-55cad per traject. Detaillijst 
beschikbaar via uw reisagent.

LEEFTIJD EN RIJBEWIJS:
De minimum leeftijd is 21 jaar, zonder 
uitzondering. Een geldig nationaal rijbewijs  en 
kredietkaart voor de waarborg zijn verplicht. 
Een internationaal rijbewijs is niet nodig.

ONE WAY VERHURINGEN 
(minimum huur: 14 x24u.) - steeds ter plaatse 
te betalen:
One-way’s worden toegestaan mits betaling 
van de aangeduide toeslag. Bij de vermelde 
drop-off toeslag dient steeds de lokale taks 
bijgeteld te worden. One-ways kost bedraagt 
800cad.+taks met uitzondering van 
verhuringen van Calgary naar Vancouver: 
1100 cad. + taks - geen one-way's mogelijk 
van/naar Edmonton.

PRIJS PER DAG (PER 24 U.) 
INBEGREPEN:
• C.D.W. Collision Damage Waiver, waarbij een 

bedrag van 5 miljoen CAD. voorzien wordt als 
schadedekking bij ongeval (franchise 1000cad. 
en bepaalde zaken/situaties worden 
uitgesloten, lijst ter beschikking via uw 
reisagent). 

• Minimum 1/4 bezinetank.
• Provincietaksen volgens het station van 

opname en de G.S.T.
• Basisuitrusting van de motorhome, de eerste 

tank propaan, chemische producten voor het 
toilet.

• 24/7 Road support 

TER PLAATSE TE BETALEN 
(+ LOKALE TAKSEN):
• Extra kilometers: 0,41CAD. per Km. 
 (ofwel PACKAGES VOORAF AANGEKOCHT)
• Personal Kit: 95 CAD. per persoon.
• Waarborg: 1000CAD. Verplicht via CREDIT 

CARD!
• Extra verzekeringen zoals Personal Accident 

Insurance, bagageverzekering, Peace of Mind 
verzekering aangeboden door Canadream, 
extra voorruit verzekering, enz.

• Drop-off toeslagen, eventueel extra uitrusting 
zoals  kinderzitje, kampeerstoel, toaster, enz.

• Benzine.
• Kosten per extra chauffeur: 5 CAD. per dag.
• Indien met de motorhome in de USA gereden 

wordt: extra 10 CAD. per dag.
• Northern Surcharge: 625 CAD. - dient bij de 

reservatie aangevraagd te worden. Laat u toe  
op de Alaska Highway, Cassiar Highway en op 
Highway 35 ten noorden van Peace River. Voor 
opnames te Whitehorse, is deze extra kost 
reeds in de basis huurprijs voorzien.

• Alle niet vermelde diensten.
• Kosten voor transfers van/naar het station. 

Lijst met alle details beschikbaar via uw 
  reisagent.

FLEX PLAN - Minimum huur 7 dagen - Geldig 01/04 - 31/10.
Het prijzensysteem van Canadream Motorhomes werkt volgens vraag en aanbod. 

De prijzen wisselen van week tot week (telkens nieuwe prijs op maandag).
De dag van opname en opnameplaats van de motorhome bepalen de prijs.

VROEG RESERVEREN = VOORDELIGER PRIJS.
U kan op ieder moment zelf de prijs bepalen via:

http://www.wnw.be/motorhome
U bekomt meteen de juiste prijs in Euro en alle promotie acties worden aangeduid. 

Opgepast: dit zijn momentopnames voor een onmiddellijke reservatie. Een nieuwe aanvraag, 
een paar uur later, kan reeds een ander resultaat geven.

SPECIAL OFFERS EARLY BOOKING:
Voor opnames tussen 06/04-21/06 en 
tussen 24/08-31/10/20

Reserveer tussen 01/11-31/01/20 en kies
1 van de vier onderstaande specials:

* 25% KORTING OP ONE WAY FEE 
(enkel geldig bij minimum huur van 14x24u. en 
enkel geldig tussen de stations van Vancouver/
Calgary/ Whitehorse/ Toronto/ Montreal en 
Halifax. 

* 25% UNLIMITED KILOMETER SPECIAL
25% korting op de "unlimited" kilometerpackage.
 
* 2 PACKAGES VAN 800 KM GRATIS
Reserveer 2 packages van 800 kilometers en 
ontvang GRATIS TWEE EXTRA PACKAGES van 800 
kilometers. (Max. 2 gratis packages voor de totale 
huur).

*GRATIS CONVENIENCE KITS,
ADDITIONAL DRIVER CHARGE en US 
TRAVEL SPECIAL
Voorziet maximum 6 gratis convenience kits, 
maximum 2 extra bestuurders en de US   
SURCHARGE.

Reserveer tussen 01/02-29/02/20 en kies 
1 van de drie onderstaande specials:

* 25% UNLIMITED KILOMETER SPECIAL
25% korting op de “unlimited” kilometerpackage.
 
* 2 PACKAGES VAN 800 KM GRATIS
Reserveer 2 packages van 800 kilometers en 
ontvang GRATIS TWEE EXTRA PACKAGES van 800 
kilometers. (Max. 2 gratis packages voor de totale 
huur).

*GRATIS CONVENIENCE KITS,
ADDITIONAL DRIVER CHARGE en US 
TRAVEL SPECIAL
Voorziet maximum 6 gratis convenience kits, 
maximum 2 extra bestuurders en de US   
SURCHARGE.
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RIVER RAFT & BOATING ADVENTURE
 

UIT JASPER
"Spirit Island Cruise" op MALIGNE LAKE 
(1 1/2u). Van 25/05-07/10 (09u30 en 13u30).
Prijs per volwassene : € 60 
Prijs kind (6 -15j) : € 31
RAFT trip op de ATHABASCA rivier:

Raft trip 9 Km (2 1/2u)    
Prijs per volwassene  : € 51
Prijs kind (6 -12j) : € 26

Float trip 16 Km (2u) 
Prijs per volwassene : € 59
Prijs kind (6 -17j) : € 23
Prijs kind (2-5j)  : € 20

UIT BANFF
Bow River Horseshoe Canyon (4u).
Prijs per volwassene    : € 80  
Prijs kind (12 -15j) : € 80

UIT VANCOUVER
Smooth Kayak tour 2 1/2u. Min. 10j.
Periode 15/05-06/09 - niet op maandag
Prijs per volw/kind single : € 55 
Prijs per volw/kind duo : € 36

UIT WHISTLER (25/04-15/09)
River of Golden Dreams - Kano - 3u.
Prijs per volwassene : € 108
Prijs per kind (3 -11j) : € 54

UIT TOFINO - Vancouver Island
Rainforest Kayak & Hike tour - 4u.
01/04-31/10
Prijs per volwassene/kind : € 67
Sea Kayak trip 4u. 01/04-30/09
Prijs per volwassene/kind : € 72

UIT CAMPBELL RIVER (01/05-15/10)
Wildlife Adventure Cruise - 3u.
Prijs per volwassene : € 110
Prijs per kind (8 -12j) : € 89
Rafting + snorkeling - zalmtrip
20/07-25/09 - 3 1/2u.
Prijs per volwassene : € 133
Prijs per kind (5 -12j) : € 124

UIT CLEARWATER - WELLS GRAY
Ready Set Go Family style raft trip 3u.
Prijs per volwassene : € 85
Prijs kind (12 -16j) : € 67
Catch a wave- Family style- Mild I-II rapids
Periode 20/07-15/09
Prijs per volwassene : € 80
Prijs kind (07 -16j) : € 66

UIT ROCKPORT - ONTARIO
1000 Islands Cruise - 1u.
15/04-31/10
Prijs per volwassene : € 24
Prijs per kind (6 -12j) : € 13

UIT NIAGARA FALLS
Voyage to the Falls (ex Maid of the Mist 
boottocht 15 min.) 01/04-31/10.
Prijs per volwassene : € 25
Prijs per kind (5 -12j) : € 16

IN ALGONQUIN NATIONAL PARK
Kano tocht 4u. - zonder gids
Periode 06/05-21/10
Prijs per volwassene/kind : € 58

UIT PERCE- QUÉBEC
Percé Rock & Bonaventure Island 
20/05-15/10 - Park fee niet inbegrepen.
Prijs per volwassene : € 24
Prijs per kind (6 -15j) : € 15

UIT GASPE - QUÉBEC
Tocht per zodiac tussen de zeehonden. 
01/06-05/10 - 2 1/2u. - vertrek om 9u.
Prijs per volwassene : € 46
Prijs per kind (5 -15j) : € 37

WHALE WATCHING ADVENTURE
UIT VICTORIA/ BRITISH COLUMBIA

3u. durende boottocht per zodiac of gewone 
boot - periode 01/04-31/10.
Prijs per volwassene  (zodiac/boot) : € 83
Prijs per kind (12 -17j)  : € 65
Prijs per kind (3 -11j)  : € 58

UIT TOFINO/ BRITISH COLUMBIA
2 1/2u. durende boottocht met klassieke boot 
of per zodiac. Van 15/04 tot 15/10.
Prijs per volwassene (covered boat) : € 82
Prijs per kind (13 -17j)  : € 73
Prijs per kind (4 -12j)  : € 59
Prijs per volwassene (zodiac) : € 82
Prijs per kind (13 -17j)  : € 73
Prijs per kind (6 -12j)  : € 59

UIT TELEGRAPH COVE
3u. durende trip in Johnstone Strait.
Periode 01/05-15/10.
Prijs per volwassene  : € 100
Prijs per kind (2 -12j).  : € 82

UIT PRINCE RUPERT
4u. durende excursie - periode 25/07-23/09
Prijs per volwassene  : € 114
Prijs per kind (3 -12j).  : € 95

UIT CAMPBELL RIVER
Whalewatch trip + wildlife tour 
Periode 09/05-25/09 - 3 1/2u.
Prijs per volwassene  : € 116
Prijs per kind (0 -12j).  : € 103
Whalewatch excursie per zodiac 5 1/2u.
Periode 01/07-15/09
Prijs per volwassene  : € 164
Prijs per kind (8 -12j).  : € 124

UIT TADOUSSAC/ QUÉBEC
Een 2 1/2u. durende cruise met klassieke 
boot of zodiac Vertrek: aan hotel Tadoussac.
(boot: 02/05-31/10, zodiac: 01/05-25/10)
Klassieke boottrip
Prijs per volwassene  : € 51
Prijs per kind (6 -12j).  : € 31
Per zodiac
Prijs per volwassene  : € 62
Prijs per kind (6 -12j).  : € 47

FLIGHT - SIGHTSEEING ADVENTURE
(steeds onder voorbehoud van gunstige 
weersomstandigheden).

Uit VANCOUVER (vanaf 2 jaar)
"Vancouver scenic" per watervliegtuig.
Duur: 30 min. waarvan 20 min. vlucht.
Prijs per volwassene : € 100
Prijs per kind (2 -11j) : € 56
Uit VICTORIA  (vanaf 2 jaar)
"Victoria scenic" per watervliegtuig.
Duur: 30 min. waarvan 20 min. vlucht.
Prijs per volwassene : € 87
Prijs per kind (2 -11j) : € 46
Uit WHISTLER
30 minuten per watervliegtuig naar Green 
Lake. Periode 15/05-30/09.
Prijs per volwassene : € 129
Prijs per kind (2 -12j) : € 67
Uit NIAGARA FALLS 
9 minuten per helicopter boven de 'Falls'. 
Dagelijks 01/04-31/10.
Prijs per volwassene : € 99
Prijs per kind (2 -11j) : € 65

JEEP (4X4) EXCURSION
Uit WHISTLER (min. 16 jaar)
Hidden Valley ATV Tour (2u).
Periode 01/06-31/10.
Per volw/kind, 2pax. min. : € 128

BEAR WATCHING
Uit TOFINO - Vancouver Island
(2u) van 01/04 tot 17/10.
Coastal trip by zodiac
Prijs per volwassene : € 89
Prijs per kind (3 -12j) : € 68
Uit PRINCE RUPERT
Grizzly viewing Khutzeymateen.
(6u. Cow Bay) 12/05 tot 30/07.
Prijs per volwassene : € 226
Prijs per kind (3 -12j) : € 207
Uit WHISTLER
Bear viewing Tour 3u. (min. 10j.)
Van 15/05 tot 15/10.
Prijs per volwassene : € 167
Prijs per kind (9-18j) : € 159
Extra: vertrek 01/07-31/08 + 33 € p.p.
Uit BLUE RIVER - B.C.
Jeep safari wildlife viewing 1u.
Van 15/05 tot 01/10.
Prijs per volwassene : € 69
Prijs per kind (5 -15j) : € 35
Uit SACRE-COEUR (Tadoussac Area)
Observatie zwarte beren 2u. 15/05-20/10.
Prijs per volwassene : € 35
Prijs per kind (6 -11j) : € 19

WALKING TOURS
Uit JASPER AB.
'Wildlife Discovery Tour' 3u.
Prijs per volwassene : € 52
Prijs per kind (2 -12j) : € 26
Uit BANFF AB.
Signature Hike, 7u Snack lunch inbegrepen.
Periode 01/06-14/10 - Min. 13j.
Prijs per volwassene/kind : € 75
Tussen BANFF en JASPER AB.
Ice Explorer ride 1 1/2u. 19/04-14/10.
Prijs per volwassene : € 58
Prijs per kind (6 -15j.) : € 29
Ice Explorer + Glacier Skywalk. 19/04-14/10
Prijs per volwassene : € 80
Prijs per kind (6 -15j.) : € 39

HORSEBACK RIDING
    Uit BANFF

Sundance Loop (2u). Periode 24/04-05/10
Prijs per volwassene/kind (+ 8j): € 86

BELANGRIJK:
De hier vermelde excursies, activiteiten en ferry-
service van B.C. Ferries, kunnen uitsluitend 
gereserveerd worden, samen met een 
basisverblijf, rondreis per huurwagen of à la 
carte programma van minstens 3 opeenvolgende 
overnachtingen. Lokale taksen zijn inbegrepen.

BRITISH COLUMBIA FERRIES - 
INSIDE PASSAGE SEASON
ONE WAY FARES in EURO 03/04 - 31/10
Volwassene p/p. 138
Kind  05-11 jaar p/p. 69
Huurwagen normaal 311
Motorhome 19 Feet 311
Motorhome 25 Feet 448
Motorhome 30 Feet 578
Per extra foot: 27
Cabin on Board, 2 berth inside 78
Cabin on Board, 2 berth outside 101
Zitplaats Aurora Lounge p/p. 32

PRINCE RUPERT (Afvaart 07:30) -> 
PORT HARDY       (Aankomst 23:30)
Southbound

03/04-30/05 en 02/10-31/10: 
enkel op vrijdag 11.00u--09.00u * de volgende dag
Juni, Juli, September: pare dagen
Augustus: onpare dagen

PRINCE HARDY (Afvaart 07:30) -> 
PORT RUPERT   (Aankomst 23:30)
Northbound

04/04-30/05 en 03/10-31/10 uitsluitend op zaterdag 
18:00-16:00 de volgende dag
Juni, Juli, September op de onpare dagen.
Augustus: op de pare dagen.

TREE TOP ADVENTURE
UIT WHISTLER

Ziptrek Adventure 2 1/2u. Min. 6 jaar oud.
Prijs per volwassene : € 101
Prijs per kind (6 -14j) : € 86

UIT SAINT FULGENCE - Saquenay PQ.
"Treetop Adventure" 3u. - 16/05-12/10
Prijs per volwassene : € 32
Prijs per kind (8-17j) : € 27

BIKING TOURS
UIT VANCOUVER

"Grand Tour of Vancouver" 5u. min. 9jaar
Prijs per volwassene : € 79
Prijs per kind (9-18j) : € 59
"Stanley Park per fiets" 3u. min. 9jaar
Prijs per volwassene : € 57
Prijs per kind (9-18j) : € 41

UIT VICTORIA
CityTour of Victoria - 3u.
15/05-30/09 - min. 10 jaar
Prijs per volw./kind : € 48

UIT QUEBEC
Classic Bicycle Tour (2u).
Prijs per volwassene : € 44
Prijs per kind (6 -14j) : € 36
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THE INNUSIT NATIVE VILLAGE (LAC EDOUARD)
2 Dagen / 1 nacht (vertrekpunt La Tuque, Québec).
Vergeet even uw zo vertrouwde ‘moderne wereld’ en kom even herbronnen 

in dit typisch, herbouwd ‘indianen’ dorp, midden de bossen van La 
Mauricie. Hier lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan en le Village Innusit 
staat garant voor een onvergetelijke ervaring. 

Inbegrepen:
•	Boottocht heen en terug tot aan het dorp. 
•	1 Overnachting in een TIPI (tent) na een gezellig avondmaal klaargemaakt 

op een houtskoolvuur in openlucht.
•	Deelname aan diverse activiteiten ter plaatse, bever observatie, plukken 

van bessen, tocht per rabaska (authentieke kano), enz.
•	Ontbijt op dag 2, de lokale taksen.

L' AUBERGE DU TRAPPEUR   
SITE MOKOTAKAN - Québec - vanuit St.-Mathieu-du-Parc
3 Dagen / 2 Nachten
Dit gebied van de “Mokotakan” herinnert u beslist aan de aanwezigheid 

van de Amérindiens sinds meer dan 5000 jaar. De bedoeling van deze 
site is de verspreiding van de cultuur van dit volk te leren kennen en 
heel even mee te beleven! U logeert de 1ste nacht in een typische 
tent (tipi) om de beleving nog intenser te maken en de 2de nacht is 
voorzien in de Auberge du Trappeur, die zich net naast het domein van 
Mokotakan bevindt, praktisch aan de ingang van het nationaal park van 
La Mauricie.

Inbegrepen:
•	1 Overnachting in de Auberge du Trappeur en 1 nacht in een tipi (tent).
•	Half pension tijdens uw verblijf (2 ontbijten en 2 avondmalen).
•	Begeleid bezoek (of met audio-guide) van het indianendorp Mokotakan.
•	Toegang tot het Musée de la Faune.
  Optioneel ter plaatse - mits toeslag - excursie observatie van zwarte 

beren en/of van elanden. 1 NACHT BIJ DE WOLVEN (SAGUENAY)
2 Dagen / 1 nacht (vertrekpunt Girardville - Saquenay)
Vooral de regio van de ‘Saguenay’ staat garant voor ontmoetingen met 

wolven en laat toe iets meer te ontdekken over dit fascinerend dier. U 
logeert in een typische ‘Ecolodge’, ofwel houten chalet of prospector-
tent. In alle veligheid, kan u zelfs van achter het raam, de wolven in hun 
natuurlijke biotoop observeren.

Inbegrepen:
•	1 Nacht in een houten chalet of prospector-tent (lakens, dekens, hand-

doeken zijn voorzien). De toiletten/douches bevinden zich buiten de chalet.
•	Het ontbijt (self service) in de eetzaal van het hoofdgebouw.
•	Volledige dag begeleid bezoek aan o.a. het park Mahikan waar u uitleg 

krijgt over de habitat van wolven, hoe ze leven, bezoek aan het info-
center, wandeling in het bos en uitleg over het leven van de bevers, 
bezoek aan de kennel.

•	Een traditionele lunch op houtskoolvuur in een tipi, aan de oevers van de 
rivier.

•	Toegang tot de sauna en tot de wandelpaden rond het domein.

LA FERME 5 ETOILES  
3 Dagen / 2 Nachten (vertrekpunt Sacre-Coeur / Quebec)
Een uitstekende keuze voor wie bekommerd is om de natuur en een iets 

actiever verblijf zoekt, dit zowel in de lente, zomer als herfst. Van hieruit 
krijgt u van een prachtig panorama op de Saguenay en groot en klein 
geniet er van het contact met de dieren en van de rust.

Inbegrepen:
•	2 Overnachtingen 
•	2 Ontbijten, 2 avondmalen.
•	Keuze uit 2 activiteiten: boottocht per zodiac op zoek naar walvissen, tocht 

per kayak, excursie per quad in de bossen, vissen op forel, paardrijden, 
massotherapie... enz.

•	Activiteiten aangeboden op het domein: bezoek en verzorging van de 
dieren op de boerderij, wandeling met zicht op het fjord, toegang tot het 
zwembad, bezoek aan een ‘cabane à sucre’ enz.

•	Lokale taksen.

COWBOY VOOR MINSTENS 1 DAY
3 Dagen / 2 Nachten (vertrekpunt St. Paulin, Québec)
U dient echt niet naar West-Canada te reizen om “cowboy” ervaring op 

te doen... hier in St. PAULIN, vanuit de Auberge Le Baluchon, kan u uw 
dromen waar maken. Te paard neemt U deel aan een tocht van 1.5km en  
daarnaast biedt de Auberge ook ontzettend veel andere mogelijkheden, 
altijd met heel veel respect voor de natuur.

Inbegrepen (ook lokale taksen):
•	2 Overnachtingen in de Auberge Le Baluchon, standard kamer.
•	2 Ontbijten (brunch op zondag) en 1 avondmaal.
•	Begeleide tocht te paard van 1.5km (veedrijven). Kinderen -12j. kunnen 

helaas NIET aan deze activiteit deelnemen.
•	Activiteiten waaraan u ter plaatse ook kan aan deelnemen: kano, kayak, 

mountainbike, wandeltochten, sauna, géocaching, volleyball, tennis, 
binnen- en buiten zwembad, etz.

AMISHK ADVENTURE AMERINDIENNE
2 Dagen / 1 Nacht (vertrekpunt St. CALIXTE / Quebec)
Dit prachtig domein van de Amishk Amériendiens bevindt zich aan de rand 

van een schitterend meer, midden uitgestrekte bossen en op amper 75 
min. rijden van Montréal. Tijdens dit verblijf geniet u mee van de tradities 
en de cultuur van deze autochtone bevolking.

Inbegrepen:
•	1 Overnachting in Tipi of Prospector Tent (volgens keuze), slaapzak en 
   bedlinnen is voorzien.
•	1 Typisch avondmaal en 1 uitgebreid ontbijt.
•	Diensten van een autochtone gids tijdens uw verblijf.
•	Activiteiten op het domein: verkenningstocht bij aankomst, kano-tocht op 

het Amishk meer, workshops in verband met medicinale planten, uitleg 
over de pelshandel en de beverjacht, verhaal en dans ‘s avonds rond het 
vuur, nachtelijke kano-tocht onder de sterrenhemel, enz. 

•	Lokale taksen

LE DOMAINE DUCHESNAY - BEARWATCHING   
BEAR & WILDLIFE VIEWING - Quebec
3 Dagen / 2 Nachten.
Iedere gelegenheid is goed om er even op uit te trekken en te genieten van 

de vele voorzieningen van het  Domaine Duchesnay. Ontspanningscentrum 
in open lucht, geschikt voor de vier seizoenen en gelegen op amper 30 
minuten rijden van Quebec-stad. Dit uitgestrekt domein omvat zowat 
89km² en bevindt zich aan de oevers van het Saint-Joseph meer, een 
uitstekend recreatiedomein met tal van activiteiten, voor jong en oud.

Inbegrepen:
•	2 Overnachtingen in het ‘Pavillion Champêtre’.
•	Half pension vanaf het avondmaal dag 1 tot en met het ontbijt van dag 3.
•	Het transport heen/terug van het domein naar het observatieplateau van 

de beren.
•	Begeleide waarnemingstocht van 1 1/2u. à 2u.
•	Plaatselijke activiteiten: kano, kayak, volleyball, fietsen, wandelingen,..

LEGENDES & MYTHES IN WENDAKE

3 Dagen / 2 Nachten (op 30 minuten van Quebec)
Inbegrepen: (minimum 2 deelnemers).
•	2 Overnachtingen in een ‘comfort’ kamer in het Museum-Hotel Les 
  Premières Nations.
•	2 Ontbijten (buffet) en 2 gastronomische avondmalen (La Traite).
•	Toegang tot het museum Huron-Wendal.
•	Een speciale avond ‘Mythes en Legendes’ in het typische Longhouse.
•	Begeleide excursie (duur: 4.30u) ‘Canoë et Tradition’ op de site van het 

Huron dorp plus typisch middagmaal in het plaatselijk restaurant.

PRIJS PER PERSOON

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 06-11j.
01/05 - 31/10/20 417 341 285 268 217 (*)
Kind 3-5 jaar (*) in kamer van de ouders 183

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 
5-12j.

01/05-14/07 zon-woe 540 417 375 349 302
15/07-14/10 zon-woe 613 451 400 370 302
01/05-14/07 don-zat 557 434 392 366 302
15/07-14/10 don-zat 668 506 455 426 302
Min. 2 volwassenen voor de package. Kinderen -5j. zijn gratis. 

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 6-12j.
07/06 - 01/07/20 379 264 243 234 77
02/07 - 06/09/20 400 277 251 239 77
07/09 - 29/09/20 379 264 243 234 77
Minimumleeftijd: 6 jaar

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 
6-11j.

01/06-29/09 zon-don 698 515 468 443 205
01/06-29/09 vr-zat 715 532 485 460 205
Kind 0-6j. in de kamer van de ouders: 56 euro

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 0-11j.
01/05 - 30/10/20 480 240 240 171 na
Kinderen worden als volwassenen beschouwd.

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 0-12j.
03/07 - 23/09/20 434 217 145 109 109

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 0-11j.
01/05 - 31/10/20 268 200 188 183 120

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 2-12j.
Logies TIPI
13/05 - 31/10/20 202 202 202 202 100

Logies PROSTECTOR TENT
13/05 - 31/10/20 221 221 221 221 109
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“EN FAMILLE" TE VALCARTIER  
3 Dagen / 2 Nachten (Valcartier - 20 min. van Québec).
Een niet te missen verblijf in het hotel van Valcartier. Een verblijf waar u 

met de ganse familie kan genieten van enkele dagen relax in de natuur. 
Naast de voorzieningen van het hotel, geniet u er ook van het annexe 
vakantiedomein met een indrukwekkend zwembaden complex (binnen 
en buiten) voorzien van tobbogans, een zwembad met golfslag, glijbanen 
en een recreatiebad in openlucht. U kan u er ook volleyball spelen aan 
het strand en genieten van uitgebreide animatie.

Inbegrepen:
•	2 Overnachtingen op basis van een 'suite king' - 1 king bed + 1 queen 

'murphy' bed.
•	Toegang voor 1 dag tot het BORA PARC - indoor waterpark - annexe aan 

het hotel en aan het openluchtbad et 35 glijbanen.
• Lokale taksen.

VAL JALBERT - HISTORIC VILLAGE
2 Dagen / 1 nacht - Dagelijks - vertrekpunt Chambord.
Inbegrepen:
• 1 Overnachting in één van de historische kamers van de “Village” met 

privé badkamer.
• 1 avondmaal en 1 ontbijt.
• Wandeling en bezoek aan dit charmant dorp, u gaat terug naar de 
  jaren 20 en de tijd waarin Val Jalbert een beroemd centrum was van de 

houtverwerkende industrie.
• Ticket voor de kabellift is inbegrepen - Bezoek ook de waterval.
• Lokale taksen.

SUNDANCE GUEST RANCH  
2 Dagen / 1 Nacht (vertrekpunt Ashcroft, British Columbia)
Inbegrepen:
•	1 Overnachting op de ranch in kamers met air-conditioning en privé bad 

of douche (Tijdens het weekend: verblijf van 2 nachten verplicht).
•	Vol pension, 3 maaltijden per dag.
•	2 begeleide tochten van telkens 2u. per dag - in groep - en uitgesplitst 

volgens ervaring. Het gebruik van de paarden, het zadel, leidsel en de 
diensten van ervaren begeleiders.

•	Gebruik van alle ranch voorzieningen, deelname aan overige activiteiten…. 
De ranch beschikt over zwembad, tennisterrein, volleybalveld en golf in 
de omgeving. Juli en augustus: speciaal kinderprogramma (3-7 jaar). 

•	Lokale taksen.
•	Geen aankomst op vrijdag, zaterdag, zondag en niet op verlengde 
  weekends.

BIG BAR GUEST RANCH 
3 Dagen / 2 Nachten (vertrekpunt Clinton, British Columbia)
Gelegen op een helling in de prachtige ranch-regio van British Columbia op 

ongeveer 1u. rijden van Clinton. Zowel de kamers in de Inn als de ‘cabins’ 
zijn ruim en werden ingericht in een gezellig ‘cowboy’ decor.

Inbegrepen: 
• 2 Overnachtingen in de COWBOY INN
•	Alle voorzieningen van de ranch, wandeltochten, fietstochten (beperkt 

aantal fietsen), gebruik van kano’s en pedalo’s op het meer, boogschieten 
en gebruik van alle materiaal - paardrijden ter plaatse te regelen (extra 
kost).

•	Lokale taksen.

AVENTURE PLUME BLANCHE

2 Dagen / 1 Nacht (vertrekpunt: Mashteuiatsh - 
vlakbij Roberval - Québec)
Gelegen in een bosrijke omgeving op een 5tal km. van Roberval. Logies in 

een rustige, eenvoudige omgeving, midden de natuur. Ontdek de tradities 
van de lokale ‘Pekuakamiulnuatsh’ bevolking, een stap terug in de tijd.

Inbegrepen:
•	1 Overnachting - logies in tipi (slaapzak, map en kussen voorzien).
•	Avondmaal (degustatie van lokale specialiteiten) en continentaal ontbijt 

de volgende morgen.
•	Voorstelling (video) van het domein La Plume Blanche.
•	Korte filmvoorstelling over de plaatselijke bewoners en kennismaking met 

hun cultuur en tradities en zelf maken van een typische ‘dromenvanger’
•	Lokale taksen.

ADVENTURE IN THE LAND OF CARIBOU
2 Dagen / 1 nacht (vertrekpunt St. Félicien - Lac St. Jean).
Inbegrepen (minimum 2 personen):
•	1 Overnachting in een ‘prospector’ tent, slaapzak, hoofdkussen voorzien. 
•	Vol pension (vanaf lunch dag 1 t/m. lunch dag 2).
•	Κanotocht en wildlife’ viewing (elanden/rendieren) en bezoek achter de 

schermen in de ZOO van St. Félicien. 
•	Filmvoorstelling op groot scherm in het Boréalium.
•	Minimum 2 personen per reservatie.
•	Lokale taksen.

PATHWAY ALGONQUIN NATIONAL PARK  
3 Dagen / 2 Nachten (vertrekpunt Algonquin Park, Ontario)
Inbegrepen:
•	Dag 1: Bij aankomst in het park wordt u opgewacht en wordt een transfer 

voorzien naar de Voyageur Quest Outpost. Wandeling naar Surprise Lake 
en pick-nick lunch in het park. Dan transfer per ‘voyageur’ kano naar de 
Algonquin Log Cabin. Vrije tijd om te genieten van de prachtige natuur. 
’s Avonds: Diner en aansluitend wandeling in het schemerdonker in de 
bossen op zoek naar wolven en ander wild.

•	Dag 2: Ochtendwandeling naar Lookout Bluff en ontbijt. ’s Middags: 
lunch in de lodge en de namiddag is vrij voor eigen ontdekking of voor 
optionele activiteiten. In de late namiddag peddelt u naar de plaats waar 
het kampvuur aangelegd is en waar het avondmaal opgediend wordt.

•	Dag 3: In de vroege ochtend, optionele kanotocht - daarna ontbijt aan  
het meer. De rest van de ochtend brengt u door in de ‘voyageur’ kano 
op ontdekking van de boeiende geschiedenis van het meer. ’s Middags: 
barbecue-lunch bij de lodge en vrije tijd tot uw vertrek.

•	Toegangsticket tot het park, lokale taksen,	diensten van een natuurgids 
en kanobegeleider. 

•	Aanvang: Maandag en Vrijdag maar niet wekelijks in mei.

SUMMER ADVENTURE SACACOMIE LODGE   
4 Dagen / 3 Nachten (vertrekpunt Ste. Alexis-des-Monts).
Inbegrepen:
•	3 Overnachtingen in de Sacacomie Lodge. Logies en taksen.
• Half pension: vanaf het avondmaal op dag 1 tot en met het ontbijt op de 

laatste dag.
•	Onbeperkt toegang tot de Geos Spa. Eucalyptus stoombad, twee 
   jaccuzzi’s in open lucht, ondergrondse sauna, ... (kinderen: min. 14j.).
•	Begeleide excursie (3u.) met een trapper op zoek naar beren en bevers.

PRIJS PER PERSOON

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 5-12j.
15/05 - 15/09/20 412 206 205 205 114
Kinderen: 0-5j: gratis

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 10-15j.
Cowboy Inn
01/05 - 17/05/20 460 230 169 138 120
18/05 - 20/05/20 504 252 184 150 130
21/05 - 28/06/20 460 230 169 138 120
29/06 - 02/09/20 551 276 199 162 138
03/09 - 04/10/20 460 230 169 138 120
05/10 - 07/10/20 504 252 184 150 130
Kinderen toegelaten vanaf 10j.
Paardrijden 2 1/2u. 84 euro per persoon (kinderen vanaf 10j.)

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 13-18j.
01/05 - 18/10/20 301 260 260 - 174
Kind 8-12 jaar 148 148
Kind 4-7 jaar - 41 41 -
Kind 0-3 jaar FREE

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind -12j.
14/05 - 19/05/20 948 664 591 553 on request
20/05 - 14/10/20 1.017 698 613 570 on request

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 2-11j.
23/05 - 04/10/20 227 148 125 114 66

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 6-11j.
11/05 - 17/07/20 975 488 488 488 444
20/07 - 28/08/20 1.050 530 530 530 460
31/08 - 12/10/20 975 488 488 488 444
 Kinderen -6j. Niet toegelaten

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 0-11j.
09/06-09/07/20 zon-woe 307 175 128 111 43
10/07-29/08/20 zon-woe 353 196 145 120 43
09/06-09/07/20 don-zat 353 196 145 120 43
10/07-29/08/20 don-zat 400 222 162 132 43

PERIODE Single Dubbel Triple Quad Kind 6-14j.
15/06 - 15/10/20 329 329 329 329 242
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St. Anthony

Rocky Harbour

Deer Lake
Twillingate Gander 

Trinity

St.John’s

St.Mary’s

Clarenville
Humber Valley

Main Brook

Newfoundland Best SouvenirsNewfoundland Best Souvenirs
IndividueleIndividuele

Selfdrive TourSelfdrive Tour

AFREIS: ST. JOHN’S, NF

DAGELIJKS
15 MEI tot 05 OKTOBER

DUUR
14 DAGEN / 13 NACHTEN

NEWFOUNDLAND 
Het landschap is overweldigend. De typische vissersdorpjes vormen een prachtig schilderij door de kleurrijke huisjes verspreid 
over de heuvels. De warmte en gastvrijheid van de bewoners is legendarisch. Ruw, hard, overgeleverd aan de kapriolen van 
de golven, soms onherbergzaam, Newfoundland heeft een geheel eigen karakter en biedt vooral aan de meer avontuurlijken 

onder u een uniek stukje Canada. 

DAG 1: AANKOMST TE ST. JOHN’S 
Na aankomst, ophalen van de huurwagen en rit naar het voorziene hotel Leaside Manor Inn of gelijkwaardig. Check-in en tijd voor een 
eerste verkenning. Uw roadbook en verdere info ligt klaar aan de receptie van het hotel.

DAG 2: ST. JOHN’S  
Deze voormiddag geniet u van een begeleide trip door de stad. Enkele hoogtepunten zijn zeker Quidi Vidi, een pittoresk 
vissersgehucht, Cape Spear National Historic Site met een vuurtoren uit 1836 die in oorspronkelijke staat werd hersteld, het Government 
House en Signac Hill Historic Park. Hier vindt u de ruïnes van een bastion uit 1812 en de heuveltop boven Signal Hill biedt een prachtig 
panorama op de stad en de haven. In de namiddag  trekt u verder naar Bay Bulls en geniet van een gezellige boottocht (inbegrepen) 
door het beschermd natuurgebied van Witless Bay. In dit gebied vindt u ook de grootste concentratie humback walvissen. Nadien via de 
zuidkust richting Ferryland waar u geniet van een ontspannen pick-nick bij de vuurtoren. Daarna terug naar St. John's voor logies.

DAG 3: ST. JOHN'S - TRINITY 280 KM.
Vandaag volgt u de diep ingesneden kustroute van Conception Bay tot het aantrekkelijke Brigus, ooit de residentie van de befaamde 
poolreiziger Bob Bartlett. Bezoek aan het Hawthorne Cottage, Olde Stone Barn Museum en daarna vervolgt u de trip via de Conception 
Bay 'route' tot Trinity, beslist één van de aantrekkelijkste dorpjes. De bochtige straatjes en houten huizen zullen u zeker charmeren. 
Breng een bezoek aan de Ryan Store, Hiscock House, de smidse 'Green Family Forge' en aan het Historical Museum. Logies.

DAG 4: TRINITY 
Vandaag kan u de regio rond Trinity verder verkennen. Diverse plaatsen werden gebruikt als decor voor films zoals voor 'Shipping News' 
met o.a. Kevin Spacey. Bonavista is de belangrijkste plaats in dit gebied en de stoere rood en wit gestreepte vuurtoren werd het 
zinnebeeld van Newfoundland. In het centrum vindt u enkele mooi gerestaureerde gebouwen (Ryan Premises & Mockbeggar Plantation) 
en het Bonavista Museum. Logies in Trinity.

DAG 5: TRINITY - TWILLINGATE/NOTRE DAME BAY 320 KM.
De dag start met een ontspannen rit door het mooie Terra Nova National Park, gelegen tussen de Newman & Clode Sound. In het park 
vindt U een verscheidenheid aan flora en komen elanden, beren, lynxen en vossen voor. Daarna volgt u de 'Road to the Beaches' en 
houdt even halt te Eastport en Salvage, uitgeroepen als één van de mooiste dorpjes van Canada. Rij dan verder noordwaarts naar het 
plaatsje Twillingate en breng er zeker een bezoek aan het Long Point Lighthouse en aan het beroemde Prime Berth Fishing Museum. 
Logies voor 2 nachten in Twillingate.

DAG 6: TWILLINGATE 
Deze voormiddag geniet u van een gezellige boottocht rond Twillingate Island (inbegrepen) in de beroemde 'Iceberg Alley' en 
aan Notre Dame Bay. Aan het begin van de zomer kan u hier enorme ijsbergen uit het noorden zien voorbijdrijven. De rest van de dag 
is vrij voor eigen ontdekking. Via kleine zijwegen bereikt u de grillige noordkust met beschermde baaien, vuurtorens, pittoreske 
vissersdorpjes of neem de ferry naar het kleine Fogo Island. Logies.

DAG 7: TWILLINGATE - GROS MORNE NATIONAL PARK 440 KM.
Vandaag trekt u verder westwaarts, door een mooie natuur van bossen en mooie landschappen naar Deer Lake van waar u de beroemde 
Viking Trail route naar het nationaal park van Gros Morne volgt. Dit natuurpark werd in 1987 door de UNESCO uitgeroepen als World 
Heritage Site. In het zuiden van dit park strekt zich een plateau uit, 600m. boven zeeniveau, gevormd uit een gesteente dat normaal 
gezien alleen in de aardkost voorkomt, dit zijn de 'Tablelands'. Volg één van de uitgestippelde wandelingen door deze toendra of kies 
voor een tocht op zee bij Trout River. Logies.

DAG 8: GROS MORNE NATIONAL PARK
Korte rit naar Rocky Harbour, het beginpunt van uw ontdekkingsreis door het nationaal park van Gros Morne. Bovenop de top van de 
805m. hoge 'Gros Morne' krijgt u een magnifiek uitzicht over de hoogvlakten, de kustlijn en de gletsjerdalen. Deze namiddag staat de 
spectaculaire Western Brook Pond Fjord tour op het programma, de enige manier om (uitgezonderd per helicopter) deze prachtige fjord 
te ontdekken. U maakt er een wandeling van 45 minuten over een aangelegd plankenparcours naar het dok en dan volgt de overgetelijke 
boottocht langs de 600m. hoge wanden van deze immense kloof. Arenden, elanden, berggeiten, enz. verblijven er het hele jaar door. 

DAG 9: GROS MORNE NATIONAL PARK - QUIRPON ISLAND 300 KM.
U rijdt verder noordwaarts en onderweg brengt U een bezoek aan de Port aux Choix Historic Site waar u kunst- en gebruiksvoorwerpen 
kan bewonderen van de maritieme bevolking die er duizende jaren geleden woonde. Dan verder tot het bootdok waar u om 16u. de 
ferry neemt die u naar Quirpon Island brengt. Hier wacht u een unieke ervaring: logies in de vernieuwde, originele woning van de 
vuurtorenwachter, gelegen op de noordelijke punt van het eiland. (Maaltijden op het eiland zijn inbegrepen). 

DAG 10: QUIRPON ISLAND
Ontspan en geniet van de activiteiten op en rond het eiland: observeerd walvissen vanaf de kust of maak een lange wandeling door 
deze schitterende natuur. Tijdens het seizoen is Quirpon Island één van de beste plaatsen om ijsbergen te zien terwijl die naar het 
zuiden afdrijven en diverse walvis soorten trekken voorbij deze kust. Logies op het eiland (alle maatijden inbegrepen).

DAG 11: QUIRPON  ISLAND - MAIN BROOK 350 KM.
Vandaag reist u verder naar l'Anse aux Meadows en brengt er een bezoek aan Norstead Viking village, een authentieke Viking nederzetting. 
Ontdek ook de Grenfell Historic Properties in St. Anthony, historische woningen die het verhaal vertellen van de evolutie die Northern 
Newfoundland en Labrador kenden de laatste 100 jaar. De dag eindigt met een oponthoud aan het Pistolet Bay Park en dan doorreis 
naar Main Brook voor logies.

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Compact Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard / Moderate Category hotels + Rentalcar Entreprise zonder GPS
15/05 - 05/10/2020 4.466 2.376 2.200 2.160 2.003 755 Adult

Inbegrepen in de wagenhuur: C.D.W., onbeperkt aantal kilometers, 1 extra chauffeur, alle taksen en 
airport fees, burgerlijke aansprakelijkheid tot 200.000cad. en de achterlatingskosten voor de wagen.
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Corner Brook

Port aux 
Basques

Twilingate

Corner Brook

Cow Head

Port au Choix

Antigonish

St Anthony

L’Anse aux Clair

Clarenville

Gander

St.John’s

Continued... Continued...   

DAG 1: AANKOMST HALIFAX.
Na aankomst vrije transfer (niet inbegrepen) naar het voorziene 
hotel en logies. ’s Avonds is er een welkomst receptie en maakt 
u kennis met de gids en met de andere passagiers.

DAG 2: HALIFAX – PORT-AUX-BASQUES
Via Truro en Antigonish reist u naar Cape Breton Island. Te North 
Sydney gaat u aan boord van de ferry die u naar Port-aux-
Basques brengt, op het eiland Newfoundland. Logies aan boord 
van de ferry of aan land (ontbijt, avondmaal).

DAG 3: PORT-AUX-BASQUES – PORT AU CHOIX.
U rijdt door de Codroy vallei en bereikt Corner Brook, de grootste 
stad in het westen van dit eiland. Beknopte rondrit, daarna 
doorreis naar het Gros Morne National Park tot Port au Choix 
waar u een bezoek brengt aan de National Historic Site. Intrek in 
het hotel en logies (Ontbijt, middagmaal, avondmaal).

DAG 4: PORT AU CHOIX – L’ANSE AU CLAIR.
Deze morgen gaat u aan boord van de ferry die u van St. Barbe 
door de Strait of Belle Isle naar Labrador brengt. U rijdt tot aan 
Red Bay Natural Historic Site waar de Basken in de 16e eeuw een 
drukke walvishandel kenden. Logies (ontbijt, avondmaal).

DAG 5: L’ANSE AU CLAIR – ST. ANTHONY.
Terug per ferry naar Newfoundland en richting l’Anse aux 
Meadows Historic National Site, erkend door de UNESCO als regio 
van wereld erfgoed. Luister naar de verhalen van troepen Vikings 
die hier duizend jaar geleden rondtrokken. (Ontbijt, avondmaal).

DAG 6: ST. ANTHONY – COW HEAD
Geniet van een boottocht op zee vanuit St. Anthony, op zoek naar 
walvissen. Daarna reist u verder naar Cow Head waar u de 
volgende twee nachten logeert (ontbijt, avondmaal).

DAG 7: COW HEAD - TOURING GROS MORNE
Uitgebreid bezoek aan het schitterende park van Gros Morne, 
wellicht het hoogtepunt van deze reis. Bovenop de 805m. hoge 
top van dit park krijgt u een magnifiek uitzicht over de hoog-
vlakten, de kustlijn en de gletsjerdalen. Er wordt ook een 
interessante boottocht georganiseerd die u de ‘Tablelands’ laat 
zien, een eigenaardig gevormd gesteente en in deze streek is er 
veel kans om arenden, walvissen en zeerobben te spotten. Logies 
(ontbijt, box lunch en avondmaal).

DAG 8: COW HEAD – GANDER
Nog een laatste blik op de schitterende natuur van het Gros 
Morne National Park, daarna verder via Deer Lake richting Gander. 
Onderweg bezoek aan het Mary March Regional Museum in 
Grand Falls-Windsor. Logies in Gander voor 2 nachten (ontbijt).

DAG 9: GANDER - TWILLINGATE - CLARENVILLE
Geniet van een schitterende tocht langs de ruwe rotskust van 
Notre Dame Bay die u naar het prachtige havenstadje Twillingate 
brengt. Hier, aan het uiterste puntje van dit schiereiland, bezoek 
aan het mooie Long Point Lighthouse. Eens terug in Gander gaat 
u nog op verkenning in het North Atlantic Aviation Museum. Dan 
doorreis naar Clarenville voor logies. (Ontbijt, lunch, avondmaal).

DAG 10: CLARENVILLE - BONAVISTA & TRINITY
De dag start met een ontspannen rit door het mooie Terra Nova 
National Park, gelegen tussen de Newman & Clode Sound; u 
maakt er kennis met het harde leven van de bewaker van het 
Cape Bonavista Lighthouse. In de namiddag doorreis naar Trinity, 
één van de aantrekkelijkste dorpjes uit de regio. De bochtige 
straatjes en houten huizen zullen u zeker charmeren. De dag 
eindigt te Clarenville voor logies. (Ontbijt, lunch, avondmaal).

DAG 11: CLARENVILLE - ST. JOHN'S 
U volgt de grillige kustroute tot het aantrekkelijke Brigus, ooit de 
residentie van de befaamde poolreiziger Bob Bartlett. Daarna 
verder naar St. John's, hoofdstad van deze provincie. Na aankomst, 
begeleide trip door de stad. In het oude centrum ontdekt u 
prachtige huizen in 'Victoriaanse' stijl, geniet van de drukte in de 
pittoreske haven, u passeert de Cathedral of St. John's the Baptist 
en de heuveltop Signal Hill biedt een schitterend uitzicht op de 
regio. Logies gedurende 2 nachten. (Ontbijt, avondmaal).

DAG 12: ST. JOHN'S 
Deze voormiddag rijdt u naar Bay Bulls waar u geniet van een 
onvergetelijke boottocht door het beschermd natuurgebied van 
Witless Bay. Nadien, bezoek aan de meest oostelijke punt van 
Noord-Amerika, nl. Cape Spear National Historic Site. De 
namiddag is vrij voor eigen verkenning en/of shopping. (ontbijt).

DAG 13: VERTREK UIT ST. JOHN'S
Vrije tijd, daarna vrije transfer (niet inbegrepen) van het hotel 
naar de luchthaven voor terugreis.

INBEGREPEN:
12 overnachtingen, 24 maaltijden (ontbijten, middagmalen en 
avondmalen), het transport per autocar zoals aangeduid, de 
bezoeken en sightseeing tours zoals vermeld, diensten van een 
professionele Engelstalige gids, de bagagehandling (1 valies 
per persoon), lokale taksen en GST, rekening houdende met de 
“rebate”.

DAG 12: MAIN BROOK - HUMBER VALLEY 450 KM.
De beroede 'Viking Trail' brengt u vandaag terug zuidwaarts tot in Humber Valley, een schitterende regio waar liefhebbers van 
openluchtactiviteiten hun hart kunnen ophalen. Wandelen, kayaken, fietsen, zip-linen ofwel een rondje golf spelen of u laten verwennen 
in het nabij gelegen spa-complex van Prevonia. Logies voor 2 nachten in Steady Boork, Humber Valley.

DAG 13: HUMBER VALLEY / CORNER BROOK 
Vandaag vormt Corner Brook de uitvalsbasis voor verkenning van de regio met o.a. de Humber Arm Valley en Steady Brook Falls van 
waaruit u ook het ski-resort van Marble Mountain kan bezoeken. Geniet van de panoramische weg naar Lark Harbour en Bottle Cove 
met beschermde baaien en pittoreske vissersdorpjes. Blijft u in Corner Brook zelf, breng dan beslist een bezoek aan het Margaret 
Bowater Park, the Newfie Bullet en het monument van Captain Cook of ga op ontdekking in het stadsmuseum. Logies.

DAG 14: HUMBER VALLEY - DEER LAKE 65 KM.
Vrije voormiddag. Daarna terugrit naar Deer Lake en inleveren van de wagen op de luchthaven. Terugvlucht of individuele verlenging 
mogelijk mits supplement.

DROP-OFF: toeslag inbegrepen in de vermelde forfait prijs.

ENGELSTALIG BEGELEID 
van

HALIFAX tot ST. JOHN’s
AFREISDATA

JUNI: 05 12 26
JULI: 03 17 24 31
AUG: 07 14 21
SEPT: 04 11

DUUR
13 DAGEN / 12 NACHTEN

ENGELSTALIG BEGELEIDE 
AUTOCARREIS

Prijs per persoon in EURO
Aantal personen 1 2 3 4
Kamertype Single Dubbel Triple Quad
05/06 - 30/09/2020 4.229 3.365 3.116 3.096
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IndividueleIndividuele
Selfdrive TourSelfdrive Tour

Charlottetown

Ingonish

Sydney

Liscomb

Halifax

Digby

St. John

Moncton

Baddeck

Pictou

AFREIS: HALIFAX

DAGELIJKS
01 MEI tot 30 SEPTEMBER

DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

DAG 1: AANKOMST TE HALIFAX
Bij aankomst op de luchthaven van Halifax, opname van de huurwagen en rit naar het voorziene hotel. Logies: Lord Nelson Hotel.

DAG 2: HALIFAX
Volledige dag voor uitgebreid stadsbezoek, oa. De Old Clock en de Citadel, de pittoreske waterkant met de Historic Properties, gezellige 
winkeltjes en restaurants. Logies.

DAG 3: HALIFAX - PEGGY’S COVE - LUNENBURG - HALIFAX                                      230 KM.
Deze voormiddag rijdt u naar het schilderachtige Peggy’s Cove, een mekka voor kunstschilders en fotografen. Vervolgens richting 
Mahone Bay waar u geniet van een uitgebreide wandeling langs het water en naar Lunenburg, één van de ‘World Heritage Sites’ van de 
UNESCO. U vindt er ook een interessant museum: het Fisheries Museum of the Atlantic. Terug naar Halifax voor logies.

DAG 4: HALIFAX - LISCOMB MILLS / N.S.  220 KM.
Vandaag volgt u de ruwe, oostelijke kustregio richting Martinique Beach - een aaneenschakeling van baaien, eilandjes en glashelder 
water. In het Musquodoboit Railway Museum herleeft u de gloriedagen van Nova Scotia en in Sherbrook Village ondergaat u de scharme 
van dit typisch 19de eeuws vissersdorp. Logies te Liscomb Mills.

 
DAG 5: LISCOMB MILLS - SYDNEY                                                                         240 KM.

Deze morgen volgt een rustige rit naar Port Hawkesbury en dan rijdt u via de oevers van het Bras d’Or-meer richting Sydney. Tijd voor 
een eerste verkenningstocht door de stad. Logies: Cambridge Suites Sydney of gelijkwaardig.

DAG 6: SYDNEY - BADDECK 170 KM.
Vergeet niet een bezoek te voorzien aan het Fortress of Louisburg, een immens grote fortificatie die de Fransen in de 18e eeuw 
optrokken. Het complex vormt onderdeel van een restauratieproject dat alle gebouwen, tuinen, straten herstelt in de oude staat. Eind 
van de dag bereikt u Baddeck bekend om het Alexander Graham Bell Museum; de uitvinder van de telefoon.

DAG 7: BADDECK - CABOT TRAIL - CAPE BRETON HIGHLANDS - BADDECK 300 KM.
Op het mooie Cape Breton Island volgt u de adembenemende ‘Cabot Trail’ naar het uitgestrekte ‘Highlands National Park’, een ruig 
natuurreservaat, omspoeld door de oceaan. Deze pittoreske weg kronkelt via talloze liefelijke plaatsjes in en om het park en biedt een 
spectaculair uitzicht op de kust. Indien u houdt van ‘pure natuur’ dan dient u beslist een extra bezoek aan het natuurreservaat van Cape 
Breton te voorzien. In Cheticamp kan u aan een optionele walvisobservatietrip deelnemen en kennis maken met traditionele 
kunstambachten. Terug naar Baddeck voor logies.

DAG 8: BADDECK - PICTOU / N.S. 220 KM. 
Vandaag rijdt u door een regio rijk aan Schotse geschiedenis en tradities. Plan een oponthoud te Antigonisch en bezoek er de ‘Room of 
the Clans’ in de lokale universiteitsbibliotheek. Volg dan de kust richting Cape George waar u op zonnige, heldere dagen kan genieten 
van prachtige panorama’s op de omliggende eilanden. Overnachting: Pictou Lodge of Evening Sail B&B of gelijkwaardig.

DAG 9: PICTOU - CHARLOTTETOWN / P.E.                                                   100 KM. + FERRY
U rijdt deze ochtend aan boord van de ferry die u naar Wood Islands brengt. Voorzie een oponthoud in het Northumberland Provincial 
Park vooraleer via rustige, kleine weggetjes richting Charlotteville te rijden. In de hoofdstad van deze kleine provincie verdienen het 
‘Province House’, het ‘Confederation Centre of Arts’, de Saint Dunstan’s Basilica en het oude centrum zeker een bezoek. 

DAG 10: CHARLOTTETOWN - CAVENDISH - CHARLOTTETOWN                                 100 KM.
Vooraleer naar het Prince Edward Island National Park te rijden, houdt u halt bij ‘Fort Amherst-Port-la-Joye National Site’ gelegen ten 
zuiden van de stad. In Cavendish staat het ‘Green Gables House’, beroemd door de boeken van de schrijfster Lucy Maud Montgomery. 
Dan terug naar Charlottetown voor logies.

DAG 11: CHARLOTTETOWN - MONCTON / N.B.                                                           190 KM.
Via de indrukwekkende Confederation Bridge bereikt u Moncton - New Brunswick. Maak er kennis met de boeiende geschiedenis van de 
‘Acadians’ en breng een bezoek aan Magnetic Hill, één van de meest bezochte attractieparken van Canada. 

DAG 12: MONCTON / N.B. - SAINT JOHN / N.B.                                                            150 KM.
Vandaag rijdt u door het prachtige Fundy National Park naar Hopewell Cape waar zee en wind zorgen voor origineel gesculpteerde 
rotsformaties. Ontdek daarna Saint John waar u in het oude centrum tal van historische gebouwen, winkels en restaurants aantreft die 
nog steeds getuigen van een rijke handelsactiviteit. Een interessante bezienswaardigheid bij de stad is de Bay of Fundy met de “Reversing 
Falls Rapids”, geen watervallen maar brede stroomversnellingen die tweemaal per dag ‘omkeren’. Logies gedurende twee nachten in het 
hotel Delta of gelijkwaardig.

DAG 13: SAINT JOHN / N.B. EN OMGEVING 210 KM. 
Vanaf de Carleton Martello Tower en de Fort Howe Lookout krijgt u een schitterend uitzicht op de stad. Vergeet niet een uitstapje te 
maken naar de zuidwesthoek van deze provincie waar u de charme ontdekt van het wonderlijke stadje St. Andrews met elegante, oude 
huizen en enkele interessante musea. Voor de kust liggen hier tal van eilandjes verspreid en op het prachtige Campobello Island kan u 
het vroegere landhuis van Franklin Roosevelt bezoeken.

DAG 14: SAINT JOHN / N.B. - HALIFAX / N.S.                                                250 KM. + FERRY
Vandaag rijdt u aan boord van de ferry die u naar Digby in Nova Scotia brengt (ticket voor wagen en passagiers inbegrepen in de prijs). 
Van hieruit rijdt u oostwaarts tot Annapolis Royal, gesticht door Europeanen in 1605. Via de schilderachtige ‘Evangeline Trail’ naar 
Wolfsville en bezoek aan de ‘Grand Pré National Historic Site’. Deze trip eindigt te Halifax met overnachting in het hotel Atlantica.

DAG 15: VERTREK UIT HALIFAX
Vrije tijd of laatste shopping-tour. Rit naar de luchthaven en inlevering van de huurwagen. 
Terugvlucht of individuele verlenging mits supplement.

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard / Moderate Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 2.912 1.503 1.400 1.125 970 72 311
01/06 - 30/06/2020 3.111 1.598 1.485 1.191 1.024 74 319
01/07 - 31/08/2020 3.349 1.718 1.545 1.271 1.084 74 319
01/09 - 30/09/2020 3.111 1.598 1.485 1.191 1.024 74 319
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19 - -
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HuntsvilleManitoulin

Tobermory

Wawa

IndividueleIndividuele
Selfdrive TourSelfdrive Tour

DAG 1: AANKOMST IN TORONTO
Aankomst op de luchthaven van Toronto en opname van uw huurwagen. Rit naar het gereserveerde hotel waar u aan de receptie het 
‘roadbook’ voor deze trip zal ontvangen. De rest van de dag is vrij om deze multiculturele stad te verkennen. Toronto is rijkelijk bezaaid 
met restaurants, biedt een uitbundig en gediversifieerd nachtleven en meer dan uitgebreide shoppingmogelijkheden.

DAG 2: TORONTO
Tijd om de stad te verkennen: C.N. tower (Canadian National) van waar u een onvergetelijk uitzicht krijgt op de stad en de directe 
omgeving. Ontdek de architecturale geheimen van deze unieke constructie, wandel op het glazen observatieplateau of proef van de 
verfijnde keuken in het draaiend restaurant. (Toegangsticket voor het naast gelegen Ripley’s Aquarium inbegrepen). Eens terug op vaste 
grond kan je kuieren doorheen de winkelstraten, het shopping center EATON, via de mooie oude en nieuwe ‘City Hall’, het schitterende 
Ontario Museum en veel meer. Ook het theater en bruisende nachtleven hebben heel veel te bieden. Overnachting in Toronto.

DAG 3: TORONTO - HUNTSVILLE 220 KM
Reis via charmante dorpjes in noordelijke richting, door het prachtige natuurgebied van Muskoka, waar u een bezoek kan brengen aan 
het Muskoka Pioneer Village. De eindbestemming van vandaag is Huntsville, gelegen net buiten het Algonquin Provincial Park. Dit 
schitterend park is vooral gekend om zijn zorgeloze vakantiesfeer, activiteiten bij meren en rivieren en talrijke wandelpaden die u de 
schoonheid van de flora en flauna doen ontdekken. Overnachting in Huntsville.

DAG 4: HUNTSVILLE - KILLARNEY PROVINCIAL PARK 400 KM
Vandaag reist u verder naar het minder gekende ‘hinterland’ van Ontario, door dorpjes die hun bloei kenden door de hout- en mijnindustrie. 
Logies voor de volgende twee dagen is voorzien in de rustieke Killarney Mountain Lodge. Avondmaal inbegrepen.

DAG 5: KILLARNEY PROVINCIAL PARK
Deze regio is de grote inspiratiebron voor de artiesten van de «Group of Seven». Terwijl u deze regio doorkruist en de indrukwekkende 
landschappen ontdekt, begrijpt U snel waarom deze kunstenaars deze streek van sprankelende meren en «pré-cambien» granietformaties 
als vaste stek hebben uitgekozen. Het provincaal park Killarney, befaamd voor zijn uitstekende kampeermogelijkheden, is tevens een 
ideale omgeving voor wie houdt van kanovaren en het maken van uitgebreide wandelingen. Ontbijt en avondmaal inbegrepen.

DAG 6: KILLARNEY PROVINCIAL PARK -  TIMMINS 415 KM
Vandaag gaat het nog verder noordwaarts, richting Timmins. Deze regio is rijk aan mineralen, vooral aan goud en bezit meer dan 500 
meren en rivieren. Geniet van dit prachtige bosrijke en rotsachtige landschap. Logies in Timmins.

DAG 7: TIMMINS 
Verken de stad met het ‘Gouden hart’. Bezoek de plaatselijke kunstgalerijen, ga golfen of volg één van de wandelingen door het Boreal-woud. 
Optionele activiteit: verken de meren en rivieren per kajak of kano en hou uw ogen open: bevers en otters zijn dikwijls van de partij.

DAG 8: TIMMINS - WAWA 330 KM
Verlaat Timmins en rij verder naar het westen, richting Wawa. Het landschap in deze regio bestaat uit Boreal-bos, dramatische kliffen en 
meren. Eens aangekomen in Wawa, kan U relaxen in het park langs het water of de plaatselijke geschiedenis ontdekken in het Sandy 
Beach Eco-Interpretive Park.

DAG 9: WAWA - SAULT STE. MARIE 230 KM
Reis verder naar het zuiden via de Trans Canada Highway, langs de ruwe en rotsachtige kust van Lake Superior. Sault Ste. Marie, één van 
de grootste steden in het noordwesten van Ontario, biedt alle faciliteiten van een grootstad. Toch is de stad maar een paar minuten 
verwijderd van uitgestrekte bossen en valleien die bezoekers van over de hele provincie aantrekken. Logies.

DAG 10: SAULT STE. MARIE
Deze stad en de regio errond zijn vooral bekend om het Eco-toerisme, met heel wat parken zoals het Pancake Bay, Batchawana Bay en 
Lake Superior Provincial Park. Optionele activiteit: Ga aan boord van de Agawa Canyon Train voor een 1 dagsexcursie, 183 km. ten 
noorden van de stad. Wanneer het spoor het verste en hoogste punt van Agawa Canyon bereikt, daalt die daarna 150m. langs een 16 
km. lang pad tot in het dal van deze canyon. Nadien nog wat tijd voor een korte wandeling en dan terug naar Sault Ste. Marie.

DAG 11: SAULT STE. MARIE - MANITOULIN EILAND  350 KM
De dag start met een ontspannen rit door een indrukwekkend decor van bossen en meren. Het Manitoulin eiland is het grootste eiland 
ter wereld gelegen in een zoetwatermeer. Er zijn vijf reservaten van de «Ojibwa» stam op dit eiland, evenals het oudste dorp met lange, 
hoge smalle woningen, daterend van 500 jaar terug...  Leer en ontdek alles over dit stukje ‘uniek’ Canada en geniet van de vele activiteiten 
in en rond uw hotel. Logies op het eiland Manitoulin.

DAG 12: MANITOULIN EILAND
Een meesterwerk van de natuur met dan 100 meren o.a. het Manitou Meer. Het eiland is uitermate geschikt om heerlijk rond te varen, te 
vissen en zelf de duikers kunnen er genieten van een unieke onderwaterwereld. Verkiest U vaste grond, het Assininack museum, het 
Current-Howland museum en het Mississagi Lighthouse Museum in een vuurtoren, zijn meer dan geschikte alternatieven.

DAG 13: MANITOULIN EILAND - TOBERMORY  FERRY + 30 KM
Aan de zuidkust van het eiland, gaat u aan boord van de ferry die U van South Baymouth tot Tobermory brengt, dit tijdens een ontspannen 
2u. durende cruise. Daarna rijdt u Bruce Peninsula Park binnen, met heel wat wandelpaden, sportacitiveiten en unieke plekjes zoals het 
Fathom Five Marine Park, een onderwaterpark waar duikers naar scheepswrakken op zoek gaan. Logies.

DAG 14: TOBERMORY - NIAGARA FALLS 300 KM
U rijdt zuidwaarts richting Niagara Falls, de ‘honeymoon capital of the world’! Tijdens deze rit passeert u een prachtig heuvellandschap en 
daarna komt u in een regio van boom- en wijngaarden waar wijnen van wereldklasse gekweekt worden. Logies: Niagara Falls.

DAG 15: NIAGARA FALLS - TORONTO EN VERTREK 130 KM
Na een laatste wandeling, terugrit naar Toronto en inlevering van de wagen. Terugvlucht of individuele verlenging mits supplement.

Inbegrepen:
● 14 overnachtingen
● Dag 2: Toronto, toegang tot Ripley’s Aquarium.
● Dag 14: Niagara Falls - Hornblower Voyager to the Falls cruise.
● Maaltijden: 2 ontbijten en 2 avondmalen en de resort
   activiteiten in de Killarney Mountain Lodge.
● Een roadbook in het eerste hotel.
Niet Inbegrepen:
● Kosten voor de ferry  (+/- 1 uur 45 min.) South Baymouth tot    
   Tobermory (ter plaatse te regelen), ong. 85cad. voor wagen en 
   chauffeur, ong. 25cad. per extra persoon.

AFREIS: TORONTO

DAGELIJKS
01 MEI tot 04 OKTOBER 

DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-09 y. 10-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Economy hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05-16/05 ** 23/05-29/05/20 3.531 1.884 1.780 1.460 - 198 Adult
17/05-22/05 ** 30/05-17/06/20 3.711 1.971 1.858 1.518 - 198 Adult
22/06-29/07 ** 03/08-08/09/20 3.949 2.090 1.918 1.598 - 198 Adult
16/09-04/10/20 3.711 1.971 1.858 1.518 - 198 Adult
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 -
Toeslag special Events, vertrek 
18-21/06, 30/07-02/08, 09-15/09 116 60 60 43 -
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AFREIS: MONTREAL

DAGELIJKS
01 MEI tot 31 OKTOBER

DUUR
14 DAGEN / 13 NACHTEN

DAG 1: AANKOMST TE MONTREAL
Na aankomst, ophaling van de huurwagen en intrek in het hotel. 

DAG 2: MONTREAL - SHAWINIGAN AREA 165 KM.
Bezoek aan deze moderne stad: Mont Royal, Place Jacques Cartier, het Olympisch dorp, de kathedraal Notre Dame, luxueuse ondergrondse 
shoppingcentra. In de namiddag doorreis naar St. Paulin, een klein, gezellig stadje ten zuiden van het natuurpark ‘Réserve Mastigouche’. 
Logies voor vanavond wordt voorzien in de regio van Shawinigan.

DAG 3: SHAWINIGAN AREA - LAC ST. JEAN                                                                       300 KM.
Start met een bezoek aan het Centre d’Interpretation des Pates et Papiers te Trois-Rivières. In Grandes-Piles vertelt het Musée du 
Bûcheron u over de geschiedenis van de houtverwerking. Daarna reist u verder door de ongerepte natuur van “La Mauricie” en bereikt 
zo het Lac St. Jean. Logies te St. Gédeon, Roberval of St. Félicien.

DAG 4: LAC ST. JEAN - CHICOUTIMI                                                                           100 KM.
Start met een bezoek aan de beroemde Zoo van St.-Félicien. Daarna maakt u kennis met de plaatselijke Indianen van Pointe Bleue ofwel 
voorziet u een oponthoud aan het spookstadje Val Jalbert. Verder richting Chicoutimi, waar de Saguenay een delta vormt en zee- en 
zoetwater samenvloeien.  

DAG 5: CHICOUTIMI - TADOUSSAC 130 KM.
Volg de noordelijke oever van de Saguenay en geniet van de prachtige natuur in ruige fjorden en steile rotswanden. Hou even halt te 
St.-Fulgence en te Ste.-Rose du Nord waar de charme van de natuur reeds lang talrijke schilders en artiesten inspireert. Doorreis naar 
Tadoussac. 

DAG 6: TADOUSSAC - BAIE COMEAU - MATANE                                  FERRY 2U30 + 200 KM.
Tadoussac is de regio bij uitstek waar u diverse walvissoorten kan bewonderen (zie prijs excursies pag. 9). De witte “beluga”-walvis 
is er een vlot geziene gast. Verder door de oude Indianengebieden van Escoumins en Betsiamites tot Pointe-aux-Outardes. Mogelijk 
bezoek aan een oude pelsfabriek. Vanuit Baie Comeau gaat u vervolgens aan boord van de ferry die u tot Matane brengt (ferry ticket 
voor wagen en passagiers inbegrepen). 

DAG 7: MATANE - MONT ALBERT 90 KM.
Een rustige ontspannen rit naar één van de mooiste natuurparken uit deze regio. Hier vindt u het hoogste gebergte van Québec, met 
in het park een overvloed aan ongeziene fauna en flora. Toegang tot het park ter plaatse te betalen.

DAG 8: MONT ALBERT - PERCÉ 325 KM.
De weg slingert tussen berg en zee en volgt de loop van de steeds breder wordende rivier St. Laurent. Via deze grillige kustweg bereikt 
u Gaspé en brengt er een bezoek aan het Forillon National Park. Daarna doorreis tot Percé voor logies. 

DAG 9: PERCÉ
Volledige dag voor verkenning van Percé of boottocht naar Bonaventure Island, nu een vermaard vogelreservaat (zie prijs excursie 
pagina 9). Bij laagtij kan u te voet tot “Rocher Percé” en catamarans bieden schilderachtige excursies aan op zee.

DAG 10: PERCÉ - BONAVENTURE/ CARLETON / NEW RICHMOND 190 KM.
Een dagje in de regio van “La Baie des Chaleurs”. Geniet van de charme van gezellige dorpjes, bezoek Banc de Paspébiac en voorzie 
daarna een oponthoud te Bonaventure en het “Acadian Museum of Québec” waar u talrijke oude ambachten kan herontdekken. 
Bewonder deze prachtige kuststreek op weg naar Bonaventure of New Richmond. 

DAG 11: BONAVENTURE/ CARLETON / NEW RICHMOND - RIVIERE-DU-LOUP 365 KM.
Het plaatsje Carleton wordt gedomineerd door Mont St-Joseph van waar u een schitterend uitzicht krijgt over de baai en de kust van 
‘La Gaspésie’. Halte te Miguasha (duizende fossielen) en daarna volgt u de Matapedia-rivier door een groene vallei richting Mont Joli. 
Logies te Rivière-du-Loup.  

DAG 12: RIVIERE-DU-LOUP - QUEBEC 210 KM.
De zuidelijke oever van de St. Laurent volgt baaien, kreken en kleine zandstrandjes, tegen een schitterende achtergrond van tientallen 
eilandjes en de kleurenpracht van de Laurentides.  

DAG 13: QUEBEC
Uitgebreid bezoek aan deze charmante stad met o.a. De Citadel, de oude haven, Château Frontenac en Terrasse Dufferin, Place Royale, le 
Musée de la Civilisation en in de onmiddellijke omgeving het Ile d’ Orléans, de waterval van Montmorency en het Huron-dorp Wendake.

DAG 14: QUEBEC - MONTREAL AIRPORT                                                                    300 KM.
Een rustige rit langs de oevers van de St. Laurent in zuidelijke richting tot Drummondville. Bezoek aan het oude pioniersdorp “Le Village 
Québécois d’Antan”, een mooie reconstructie van hoe de eerste pioniers er de voorbije eeuw leefden en werkten. Dan doorreis naar 
Montréal Airport en inlevering van de huurwagen. Terugvlucht of individuele verlenging mogelijk mits supplement.
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KNIPOOG  NAAR  ONTARIO * VERLENGING 8 DAGEN / 7 NACHTEN *

DAG 14: QUEBEC - STE. ADÈLE / SAINT SAUVEUR / MONT TREMBLANT (LAURENTIDES)                      340 KM.
Langs de oevers van de indrukwekkende St.Laurent en via Cap de la Madeleine rijdt u tot Joliette om zo de groene, bosrijke streek van 
de Laurentides te bereiken. Tijd voor een gezellige pick-nick of voor een fikse wandeling in de omgeving van het hotel. 

DAG 15: STE. ADÈLE / SAINT SAUVEUR / MONT TREMBLANT - OTTAWA                                                 220 KM.
Start deze ochtend met een oponthoud aan Mont-Tremblant en rijdt dan door richting Ottawa. Onderweg kan u lunch voorzien in het 
prestigieuse Chateau Montebello. Bij aankomst te Ottawa, eerste verkenning van de stad met oa. Parliament Buildings, “Le Rideau”, het 
National Art Center, eventueel bezoek aan het Musée de la Civilisation aan de overkant van de rivier, enz.  

DAG 16: OTTAWA - TORONTO                                                                        400 KM.
Deze voormiddag geniet u van een uitgebreide stadwandeling door Ottawa en beschikt u over voldoende tijd om de schitterende 
artgalleries en boetieks onveilig te maken. In de namiddag, doorreis naar Toronto door een prachtige natuur van bossen, meren en 
groene valleien.

DAG 17: TORONTO
Volledige dag voor uitgebreid bezoek aan deze bruisende metropool: Ontario Place en de waterkant, CN Tower, de New City Hall, 
Chinatown, het immense Eaton Shopping Center, Casa Loma, het fascinerende Ontario Science Center, enz...

DAG 18: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO                                                      260 KM.
Een onvergetelijke uitstap brengt u naar de Niagara watervallen. De spektaculaire boottocht met de “Maid of the Mist” mag zeker niet 
ontbreken (zie excursies pagina 9). Nadien volgt u de mooie Niagara Parkway tot Niagara-on-the-Lake, een typisch 19de-eeuws 
stadje. Daarna terugreis naar Toronto.

DAG 19: TORONTO - KINGSTON 260 KM.
Geniet van een laatste wandeling en reis verder naar het historische stadje Kingston. Bezoek het oude stadscentrum en Old Fort Henry. 
Bij Gananoque kan u boottrips maken in het gebied van de Thousand Islands. Logies te Kingston.    

DAG 20: KINGSTON - MONTREAL                                                          250 KM.
Een stap terug in de Canadese geschiedenis, hiervoor houdt u halt te Morrisburg in “Upper Canada Village”. Verder via Cornwall naar 
Montréal voor de laatste overnachting.  

DAG 21: VERTREK UIT MONTREAL
Vrije voormiddag. Daarna inlevering van de huurwagen op de luchthaven. Terugvlucht of individuele verlenging mogelijk.

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
QUEBEC CALEIDOSCOPE - Basispackage 14 Dagen - 13 nachten
Standard Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 2.075 1.085 985 815 690 50 213
01/06 - 30/06/2020 2.335 1.225 1.110 910 755 58 218
01/07 - 31/08/2020 2.573 1.345 1.170 990 815 58 218
01/09 - 15/09/2020 2.335 1.225 1.110 910 755 58 218
16/09 - 30/09/2020 2.175 1.140 1.025 850 715 50 211
01/10 - 31/10/2020 2.015 1.050 945 790 670 49 210
Superior Hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 2.497 1.285 1.185 955 800 48 225
01/06 - 30/06/2020 2.879 1.475 1.360 1.095 910 45 262
01/07 - 31/08/2020 3.117 1.595 1.420 1.175 970 45 262
01/09 - 30/09/2020 2.879 1.475 1.360 1.095 910 45 262
01/10 - 31/10/2020 2.576 1.325 1.220 980 825 46 226
Boutique Hotels/Auberges + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/06 - 30/06/2020 3.188 1.670 1.558 1.261 1.068 161 Adult
01/07 - 31/08/2020 3.392 1.772 1.609 1.329 1.119 161 Adult
01/09 - 15/10/2020 3.188 1.670 1.558 1.261 1.068 161 Adult
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 23 19

KNIPOOG NAAR ONTARIO - Verlenging 7 nachten
Standard Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 30/06/2020 1.504 762 705 553 455 Free 104
01/07 - 31/08/2020 1.623 822 735 593 485 Free 104
01/09 - 31/10/2020 1.504 762 705 553 455 Free 104
Superior Hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 30/06/2020 1.879 964 907 703 589 Free 188
01/07 - 31/08/2020 1.998 1.024 937 743 619 Free 188
01/09 - 31/10/2020 1.879 964 907 703 589 Free 188
Boutique Hotels/Auberges + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/06 - 30/06/2020 2.122 1.066 1.009 782 644 Free 183
01/07 - 31/08/2020 2.241 1.126 1.039 822 674 Free 183
01/09 - 15/10/2020 2.122 1.066 1.009 782 644 Free 183
Suppl. ALAMO GOLD 38 19 10 13 10
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AFREIS
DAGELIJKS 

01 MEI  tot  15 OKTOBER

DUUR
SCENIC ONTARIO & QUEBEC
15 DAGEN / 14 NACHTEN

TORONTO - TORONTO

QUEBEC EXPLORER
8 DAGEN / 7 NACHTEN

MONTREAL - MONTREAL

VERTREKPUNT: TORONTO 
DAG 1: AANKOMST TE TORONTO

Na aankomst, ophalen van de huurwagen en rit naar het hotel Courtyard by Marriott. Check-in en vrije tijd. Een gedetailleerd ‘roadbook’ 
wordt u in het hotel overhandigd. Logies.

DAG 2: TORONTO – NIAGARA FALLS – TORONTO 260 KM
Een onvergetelijke dagtrip brengt u naar de Niagara watervallen. U ontdekt eerst de rijke wijnregio rond St. Catherines en geniet daarna 
van het schitterend schouwspel van de indrukwekkende watervallen. Ticket voor de boottocht met de 'Maid of the Mist' inbegrepen. 
Nadien volgt u de mooie Niagara Parkway tot Niagara-on-the-Lake, een typisch 19de eeuws stadje met prachtige winkeltjes. Terugreis 
naar Toronto voor logies.

DAG 3: TORONTO - HUNTSVILLE 220 KM
Via charmante dorpjes rijdt u noordwaarts door de pittoreske regio van Muskoka. Een bezoek aan het historische Muskoka Pioneer Village 
mag niet ontbreken. Eindbestemming voor vandaag is Huntsville, gelegen aan de rand van het immense Algonquin Park, een schitterend 
natuurgebied van bossen, meren en rivieren. Logies: Best Western Plus Muskoka Inn of Hidden Valley Resort.

DAG 4: HUNTSVILLE
Ontdek de pracht van fauna en flora in dit park. Geniet van een flinke wandeling, huur een kano of fiets, beleef intens een stuk sublieme 
natuur….

DAG 5: HUNTSVILLE – PEMBROKE 250 KM
Rit dwars door Algonquin Park naar de oostelijke uitgang. Onderweg tijd voor ontspanning (Spruce Boardwalk (wandeling), korte klim naar 
het uitkijkpunt Centennial Ridge) en hou zeker even halt aan het info-center. Daarna doorreis naar het kleine stadje Pembroke. Logies: Best 
Western Pembroke Inn.

DAG 6: PEMBROKE – OTTAWA 150 KM
Vandaag volgt u de Ottawa rivier door een prachtig merengebied op weg naar Ottawa, hoofdstad van Canada. Breng er een bezoek aan 
het Parliament, het Museum van de Munt, ga op ontdekking in de gezellige kunstateliers langs ‘Le Rideau’ en laat u onderdompelen in 
de typisch ‘Britse’ sfeer. Logies: Lord Elgin Hotel.

DAG 7: OTTAWA – MONTREAL 220 KM
Eerste bezoek: het beroemde Musée des Civilisations, in Hull aan de overkant van de rivier. Daarna via Montebello - waar een kort oponthoud 
kan voorzien worden aan het prestigieuze ‘Chateau Montebello’ – oostwaarts naar de stad vol culturele contrasten: Montréal. Logies: Days Inn 
Downtown of Le Nouvel Hotel.

DAG 8: MONTREAL – QUEBEC CITY 260 KM
Uitgebreid bezoek aan deze moderne metropool: Le Vieux Montréal met Place Jacques Cartier, Mont Royal, het Olympisch dorp, de 
Biodôme, de kathedraal Notre-Dame, beroemde winkelstraten en veel meer. Eind van de namiddag volgt U de St. Lawrence rivier door 
schilderachtige dorpjes tot in Québec, wellicht de meest ‘franse’ stad van Canada. Logies: Auberge Quebec of Clarion Hotel gelegen te 
Sainte-Foy, op een paar kilometer van het stadscentrum.

DAG 9: QUEBEC CITY
Tijd voor uitgebreid bezoek aan deze charmante stad met o.a. de Citadel, Terrasse Dufferin, Place Royale, Château Frontenac, de oude 
stadsmuren, gezellige winkelstraatjes met kasseien, enz. De excursie ' Discoverer's Cruise' op de St.Laurent is inbegrepen en zeker een 
aanrader.

DAG 10: QUEBEC CITY – L’ILE AUX COUDRES 120 KM
Volg de oevers van de rivier en de eerste haltes voor vandaag worden beslist die bij de waterval van Montmorency en daarna het 
bedevaartsoord Ste.Anne-de-Beaupré. Via de schilderachtige natuur van de ‘Charlevoix’ rijdt u naar de ferry-terminal van waaruit een 
korte boottocht u op het eiland Ile-aux-Coudres brengt. Logies: Hôtel Cap-aux-Pierres.

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
8 days / 7 nights Montreal - Montreal + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
Standard Category hotels
01/05 - 30/06/2020 1.615 835 778 610 513 Free Adult
01/07 - 31/08/2020 1.734 895 838 690 573 Free Adult
01/09 - 15/10/2020 1.615 835 778 610 513 Free Adult
Bed & Breakfast - kamer met privé badkamer
01/05 - 30/06/2020 1.465 748 698 592 - - Adult
01/07 - 31/08/2020 1.584 808 758 672 - - Adult
01/09 - 15/10/2020 1.465 748 698 592 - - Adult
Suppl. ALAMO GOLD 38 19 10 13 10

15 days / 14 nights Toronto - Toronto + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
Standard Category hotels
01/05 - 15/06/2020 3.268 1.667 1.554 1.251 1.044 65 Adult
16/06 - 30/06/2020 3.459 1.765 1.652 1.404 1.154 65 Adult
01/07 - 31/08/2020 3.697 1.885 1.712 1.484 1.214 65 Adult
01/09 - 15/10/2020 3.459 1.765 1.652 1.404 1.154 65 Adult
(*) Toeslag periode special events 459 233 233 153 111
Bed & Breakfast - kamer met privé badkamer
01/05 - 30/06/2020 2.928 1.493 1.380 1.153 - - Adult
01/07 - 31/08/2020 3.166 1.613 1.440 1.233 - - Adult
01/09 - 15/10/2020 2.928 1.493 1.380 1.153 - - Adult
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19
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DAG 11: L’ILE AUX COUDRES – TADOUSSAC – SAGUENAY 260 KM
Maak kennis met enkele schilderachtige hoekjes van dit gezellige eiland en geniet van de rust en de natuur. Daarna doorreis via het mooie 
Baie-St.-Paul (geliefd bij artiesten en kunstenaars) tot Tadoussac, gelegen aan de samenvloeiing van de Saguenay en de St. Lawrence rivier. 
Na een kort bezoek trekt u verder landinwaarts via steile rotswanden en ruige fjorden tot Chicoutimi voor logies.

DAG 12: SAGUENAY – ST. ALEXIS-DES-MONTS 440 KM
Bezoek aan het Lac St. Jean met de beroemde Zoo van St. Félicien en het spookstadje Val Jalbert. Via La Tuque en het nationaal park 
van La Mauricie bereikt u het uitgestrekte natuurgebied van “Mastigouche” waar u de volgende nachten logeert in de Sacacomie 
Lodge.

DAG 13: ST. ALEXIS-DES-MONTS 
Dit prachtige domein bevindt zich midden de bossen. De lodge beschikt over alle moderne faciliteiten met restaurant, bar en spa. Bij 
het meer is er ruime keuze aan watersportmogelijkheden zoals het huren van kano’s en kayak’s, mountainbiken, vissen en 
paardrijden.

DAG 14: ST. ALEXIS-DES-MONTS - BELLEVILLE 500 KM
Vroeg uit de veren… Via het noorden van Montreal bereikt u opnieuw de provincie Ontario. Hou halt te Morrisburg en bezoek “Upper 
Canada Village”. Iets verder bij Gananoque kan u een boottrip maken in het gebied van de Thousand Islands. In het historische stadje 
Kingston brengt u een bezoek aan het oude stadscentrum en aan het prachtige Old Fort Henry. Logies te Belleville: Travelodge of Fairfield 
Inn & Suites.

DAG 15: BELLEVILLE – TORONTO EN TERUGREIS 120 KM
U rijdt terug naar Toronto, via de oevers van Lake Ontario waar deze schitterende trip eindigt aan de luchthaven. Inleveren van de 
huurwagen en terugreis. Individuele verlenging mogelijk mits supplement.
      

INBEGREPEN:
• 7 of 14 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
• Documentatiepakket (brochures, kaarten, folders).
• Roadbook met routebeschrijving (ligt ter beschikking in het eerste hotel).
• Excursie Niagara Voyage to the Falls Cruise (15 minuten) en boottocht 'Discoverer's Cruise' te Quebec (1 1/2u.).
• Alle provincietaksen en de G.S.T., rekening houdende met de ‘rebate’.
• Wagenhuur met Alamo zoals vermeld; Fully Inclusive + GPS.  
(*) Toeslag voor vertrekken in 'special event' periodes (18/05-20/05, 30/07-01/08 en 05/10-07/10/20 - zie tabel). 

QUEBEC EXPLORER  8 DAGEN / 7 NACHTEN
Dag 1: Aankomst Montréal
Dag 2: Montréal – Quebec City
Dag 3: Quebec City
Dag 4: Quebec City – Ile-aux-Coudres
Dag 5: Ile-aux-Coudres – Saguenay
Dag 6: Saguenay – St. Alexis-des-Monts
Dag 7: St. Alexis-des-Monts
Dag 8: St. Alexis-des-Monts – Montréal en terugreis.

EXTRA ACTIVITEITEN:

- Toronto: Toegangsticket tot de CN tower.
- Rockport (regio van "1000 Iles"): bootexcursie van 1 uur.
- Tadoussac: Walvisobservatie excursie van 3 uur met  
  klassieke boot.
Prijs per persoon 12 jaar en meer 108 Euro
Prijs per kind 4 - 12 jaar 69 Euro
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East Canada DiscoveryEast Canada Discovery
IndividueleIndividuele

Selfdrive TourSelfdrive Tour

AFREIS NAAR KEUZE 
MONTREAL of TORONTO

DAGELIJKS 
01 MEI tot 31 OKTOBER

DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

DAG 1: AANKOMST TE MONTREAL
Bij aankomst, ophaling van de huurwagen en intrek in het hotel. 

DAG 2: MONTREAL
Volledige dag voor uitgebreid bezoek aan deze moderne stad: Mont Royal, Place Jacques Cartier, het Olympisch dorp, de beroemde 
winkelstraten, de kathedraal Notre-Dame,... 

DAG 3: MONTREAL - QUEBEC                                                                             260 KM.
Volg de St. Lawrence rivier door schilderachtige dorpjes, voorbij Trois-Rivières en Cap-de-la-Madeleine tot in Québec, la “Belle des Belles” 
en wellicht de meest Franse stad van Canada. 

DAG 4: QUEBEC
Tijd voor uitgebreid bezoek aan deze charmante stad met o.a. De Citadel, Terrasse Dufferin, Place Royale,... Plan ook een bezoek aan 
l’Ile D’Orleans en voorzie een uitstap naar Ste. Anne-de-Beaupré en de waterval van Montmorency.

DAG 5: QUEBEC - LES LAURENTIDES  380 KM.
Langs de oevers van de St.Lawrence en via Cap de la Madeleine tot Joliette om zo de groene, bosrijke streek van de Laurentides te 
bereiken. Neem tijd voor een gezellige pick-nick aan het water of maak een fikse wandeling in de omgeving van het hotel. 

DAG 6: LES LAURENTIDES - OTTAWA                                                                         220 KM.
Voorbij Ste. Adèle mag een halte aan St. Jovite en Mont Tremblant zeker niet ontbreken. Op weg naar Ottawa kan u een lunch voorzien 
in het prestigieuse kasteel van Montebello. Bij aankomst te Ottawa, huidige hoofdstad van Canada, eerste verkenning van de stad. 

DAG 7: OTTAWA
Een juweeltje qua stad: bezoek het Parliament en de aflossing van de wacht, het Museum van de Munt, ga op ontdekking in de gezellige 
kunstateliers langs “Le Rideau” (zie excursie pagina 9) en laat u onderdompelen in deze typisch “Britse” sfeer.

DAG 8: OTTAWA - HUNTSVILLE (ALGONQUIN PARK)       355 KM.
Vandaag volgt u de Ottawa rivier door een prachtig merengebied tot Algonquin Provincial Park. Dit natuurgebied van bossen, rivieren en 
meren wordt ongetwijfeld uw favoriete “plekje” tijdens deze trip.  

DAG 9: HUNTSVILLE / ALGONQUIN PARK
Rust, relax... Ontspanning. Geniet van een flinke wandeling of huur een kano of fiets en ontdek een stukje sublieme natuur, ... 

DAG 10: HUNTSVILLE - NIAGARA FALLS 325 KM.
Reis deze ochtend eerst naar het historische “Sainte-Marie Among the Hurons” in Midland. Volg de oevers van Lake Simcoe en ontdek 
die regio waar veel Vlamingen toendertijd een nieuwe thuis vonden. Via Hamilton richting Niagara Falls. Vanavond kan u het kleurrijk 
lichtspel bewonderen. 

DAG 11: NIAGARA FALLS - TORONTO                                                            130 KM.
Bezoek aan de Horseshoe Falls, the Bridal Vail Falls, maak een boottocht met de “Maid of the Mist” (zie excursies op pagina 9) of 
wandel in de ‘tunnels’ onder de falls. Plan ook een bezoek aan het historische Niagara-on-the-Lake. Daarna doorreis langs de oevers van 
Lake Ontario naar Toronto. 

DAG 12: TORONTO
Volledig dag voor uitgebreid bezoek aan deze bruisende metropool: Ontario Place en de waterkant, de CN Tower, de New City Hall, het 
indrukwekkende Eaton Shopping Center, Casa Loma, het fascinerende Ontario Science Center en veel meer!

DAG 13: TORONTO - KINGSTON 260 KM.
Geniet van een laatste wandeling en reis verder naar het historische stadje Kingston. Bezoek het oude stadscentrum en Old Fort Henry. 
Bij Gananoque kan u boottrips maken in het gebied van de Thousand Islands.

DAG 14: KINGSTON - MONTREAL                                                                          250 KM.
Een stap terug in de Canadese geschiedenis, hiervoor houdt u halt te Morrisburg in “Upper Canada Village”. Verder via Cornwall naar 
Montréal voor een laatste overnachting.   

DAG 15: VERTREK UIT MONTREAL
Tijd voor een korte sightseeing tour, wat shopping en daarna op weg naar de luchthaven. Afgifte van de wagen en terugreis of eventueel 
verlenging naar keuze.

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard / Tourist Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 2.581 1.299 1.199 938 773 Free 155
01/06 - 30/06/2020 3.071 1.545 1.433 1.107 904 Free 171
01/07 - 31/08/2020 3.309 1.665 1.493 1.187 964 Free 171
01/09 - 31/10/2020 3.071 1.545 1.433 1.107 904 Free 171
Superior hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 3.113 1.571 1.471 1.173 991 Free 333
01/06 - 30/06/2020 3.736 1.874 1.762 1.394 1.170 73 374
01/07 - 31/08/2020 3.974 1.994 1.822 1.474 1.230 73 374
01/09 - 30/09/2020 3.736 1.874 1.762 1.394 1.170 73 374
01/10 - 31/10/2020 3.113 1.571 1.471 1.173 991 Free 333
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19
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East Canada & USAEast Canada & USA
IndividueleIndividuele

Selfdrive TourSelfdrive Tour

DAG 1: AANKOMST TE MONTREAL
Bij aankomst, ophalen van de huurwagen en intrek in het hotel. Vrije tijd. 

DAG 2: MONTREAL
Vrije dag om deze moderne metropool te verkennen. Ga op wandel in ‘Old Montreal’ met o.a. Place J. Cartier, pittoreske straatjes, Place 
Ville-Marie, het Olympisch dorp met de Biodôme, Mount Royale... 

DAG 3: MONTREAL - QUEBEC CITY                                                           260 KM. / 160 MLS.
Geniet van een ontspannen trip langs de rivier tot Québec, de meest ‘Franse’ stad van Canada en tweetalige hoofdstad van deze 
provincie. Bezoek het oude centrum en het Terrasse Dufferin, Chateau Frontenac, Place d’Armes, la Citadelle,... 

DAG 4: QUEBEC CITY - BANGOR                                                         385 KM. / 240 MLS.
Na een korte rit bereikt u de Amerikaanse grens en trekt u door het mooie merengebied van o.a. Moosehead Lake in de staat Maine. 
Aankomst te Bangor in de namiddag. 

DAG 5: BANGOR - BOSTON                                                            400 KM. / 250 MLS.
Iets ten zuiden van Bangor bezoekt u het prachtige Acadia National Park, gelegen aan de Atlantische Oceaan. Doorreis via de schitterende 
kustregio's van Maine naar Boston. (T) Comfort Inn Woburn of Midtown hotel - (S) Royal Sonesta Hotel Cambridge.

DAG 6: BOSTON
Tijd voor uitgebeid bezoek aan o.a. De historische binnenstad met Faneuil Hall Marketplace, Copley Square, bewandel de Freedom Trail 
of geniet van een geanimeerde lunch bij ‘Cheers’.

DAG 7: BOSTON - NEW YORK                                                           370 KM. / 230 MLS.
Verlaat Boston en volg de richting Providence. Verder via de schilderachtige kustplaatsjes in de staat Connecticut naar de bruisende 
metropool ‘New York’. 

DAG 8: NEW YORK
Uitgebreid bezoek aan de voornaamste bezienswaardigheden of deelname aan een optionele stadsrondrit.

DAG 9: NEW YORK - WASHINGTON 385 KM. / 240 MLS.
Tijd voor een laatste shopping-trip en daarna op pad. Op weg naar Washington is een oponthoud te Philadelphia een absolute aanrader. 
Bezoek de Liberty Bell en Independance Hall. Daarna doorreis naar Washington.  

DAG 10: WASHINGTON
Vrije dag om deze prachtige stad te verkennen. Bezoek het Capitool, het Witte Huis, diverse Memorials en Monuments, het Smitsonian 
Institute, Arlington Cemetery, en veel meer.

DAG 11: WASHINGTON - CORNING                                              480 KM. / 300 MLS.
Rit door het groene Pennsylvania en de streek van de AMISH. In de namiddag aankomst te Corning en bezoek aan het vermaarde 
glasmuseum. 

DAG 12: CORNING - NIAGARA FALLS                                               270 KM. / 168 MLS.
Ontspannen rit door het N.W. van de staat New York; het gebied van de ‘Finger Lakes’ loopt uit in een glooiend landschap en brengt u 
meteen richting Buffalo. Nog slechts een paar miles voor u de gigantische Niagara-watervallen bereikt en intrek neemt in het voorziene 
hotel. Start met een wandeling en geniet vanavond van het spel van kleuren op de falls. 

DAG 13: NIAGARA FALLS - TORONTO 145 KM. / 90 MLS.
Bezoek aan de Horseshoe Falls, de American Falls, een onvergetelijke boottocht met de ‘Maid of the Mist’ (zie excursies pag. 9) of 
verken de ‘tunnels’ onder de Falls. Voorzie een kort oponthoud in het mooie Niagara-on-the-Lake, dan naar Toronto voor logies. 

DAG 14: TORONTO 
Volledige dag voor uitgebreid bezoek aan deze bruisende stad: Ontario Place en de waterkant, CN Tower, de New City Hall, Chinatown, 
Casa Loma, het immense shopping center EATON, het fascinerende Ontario Science Center en veel meer.

DAG 15: TORONTO - VERTREK  
Einde van de trip, inleveren van de wagen op de luchthaven en terugreis. Individuele verlenging mogelijk mits supplement.

AFREIS
MONTREAL 

DAGELIJKS 
01 MEI tot 31 OKTOBER

DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Compact Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard / Tourist Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 3.473 1.743 1.639 1.270 1.049 Free 262
01/06 - 30/06/2020 3.657 1.833 1.720 1.319 1.085 Free 229
01/07 - 31/08/2020 3.948 1.977 1.769 1.417 1.153 Free 229
01/09 - 30/09/2020 3.744 1.875 1.718 1.349 1.102 Free 229
01/10 - 31/10/2020 3.535 1.771 1.667 1.314 1.065 Free 298
Superior hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 4.254 2.149 2.047 1.544 1.261 Free 303
01/06 - 30/06/2020 4.657 2.352 2.240 1.683 1.364 Free 313
01/07 - 31/08/2020 5.007 2.521 2.314 1.834 1.495 Free 411
01/09 - 30/09/2020 4.803 2.419 2.263 1.766 1.444 Free 411
01/10 - 31/10/2020 4.625 2.348 2.245 1.674 1.356 Free 298
Suppl ALAMO GOLD 76 38 19 26 19
One-way Montreal-Toronto: Gratis.
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Rocky Mountaineer Rocky Mountaineer 

Tourism Bus by .com

Tourism Bus by .com

Jasper DAG 1: AANKOMST TE VANCOUVER
Na aankomst, vrije transfer (niet inbegrepen) van de luchthaven naar het gereserveerde hotel. Check-in en vrije tijd. Het volledig 
documentenpakket met vouchers wordt u aan de receptie overhandigd. (ST) Holiday Inn & Suites Hotel of Rosedale on Robson Hotel - 
(SUP) Coast Coal Harbour of Georgian Court Hotel.

DAG 2: VANCOUVER - VICTORIA - VANCOUVER
Uitgebreide daguitstap naar Victoria. Pick-up door de autocar aan het hotel en ferry-overtocht naar Vancouver Island. U doorkruist het 
gebied van de mooie Gulf Islands en daarna brengt u een bezoek aan de kleurrijke Butchart Gardens. Beknopte stadsrondrit in Victoria 
en vrije tijd voor eigen verkenning. Terug naar Vancouver voor logies.

DAG 3: VANCOUVER - KAMLOOPS (TREIN)                                                                      
Vrije transfer (niet inbegrepen) van het hotel naar het station van Vancouver waar u aan boord stapt van de ROCKY MOUNTAINEER trein. 
Vandaag gaat de tocht door de vruchtbare vlakte van de Fraser Rivier, daarna door de ruwe Fraser Canyon. Verder volgt de trein de 
spectaculaire Thompson rivier waar rafting één van de voornaamste openluchtactiviteiten vormt. Logies te Kamloops: Thompson Hotel 
of gelijkwaardig.

DAG 4: KAMLOOPS - JASPER (TREIN)
Ontbijt aan boord. De tweede etappe van deze prachtige treinreis brengt u tot Jasper. Bij het verlaten van Kamloops reist u door een 
uitgestrekte regio van ranches en bossen en bereikt u de grens met Alberta. Via een paar tunnels brengt de trein u door het reusachtige 
Rockies-gebergte tot Jasper waar de rit eindigt. Intrek in het gereserveerde hotel: (ST) Marmot Lodge of Lobstick Lodge - (SUP) The 
Crimson Hotel of gelijkwaardig.

DAG 5: JASPER 
Volledig vrije dag te Jasper voor eigen ontdekking. Geniet van een boottocht op het prachtige Maligne Lake of ga wandelen in Maligne 
Canyon, geniet van sportmogelijkheden zoals fietsen, raften, kano-varen op de Athabasca rivier of gewoon tijd voor relax.

DAG 6: JASPER - BANFF (AUTOCAR)
Dagtrip per autocar vanuit Jasper tot Banff - via de Icefield Parkway met indrukwekkende panorama's op schitterende meren, immense 
gletsjers, watervallen enz. U geniet ook van een onvergetelijke trip met de 'Ice Explorer' op de Athabasca gletsjer en maakt een optionele 
wandeling op de 'Glacier Skywalk', een glazen plateau dat zo'n 30 meter boven Sunwapta Canyon uitsteekt. Daarna doorreis tot Banff 
voor logies. (ST) Elk & Avenue Hotel of Banff Ptarmigan Inn - (SUP) Brewster's Mountain Lodge of Caribou Lodge.                                            

DAG 7: BANFF                                                                
Een dagje rust en ontspanning! Ga eventueel op ontdekking in en rond de stad en breng een bezoek aan o.a. Cave & Basin, de Bow 
Falls, Lake Minnewanka of neem de gondel naar de top van Sulphur Mountain en wandel tussen de sparrebossen terug naar beneden
en geniet vanavond van een gezellig etentje in één van de vele restaurants. Logies. 

DAG 8: BANFF - VERTREK UIT CALGARY (AUTOCAR)
Deze voormiddag, transfer per autocar door het rijke, uitgestrekte ranchgebied van Kananaskis naar Calgary Airport. Terugreis of 
verlenging mogelijk mits supplement.

INBEGREPEN:
- 7 Overnachtingen in de voorziene hotels, enkel logies.
- Treinreis met de ROCKY MOUNTAINEER - VANCOUVER/KAMLOOPS/JASPER - SILVER Leaf Service - 2 dagen. 
  2 Ontbijten en 2 middagmalen aan boord van de trein.
- De transfer in Kamloops naar en van het hotel en in Jasper (onder voorbehoud) van het treinstation naar het hotel.
- Daguitstap van Vancouver naar Victoria met bezoek aan Butchart Gardens.
- Dagexcursie van Jasper naar Banff, ticket voor de 'Ice Explorer' op de Athabasca gletsjer.
- Transfer per autocar van Banff naar Calgary.
- Alle provincietaksen en de GST rekening houdende met de rebate.

NIET INBEGREPEN:
- Vliegtuigticket Brussel - Vancouver / Calgary - Brussel plus de taksen.
- De transfer luchthaven - hotel te Vancouver, de transfer hotel - station in Vancouver.
- Alle maaltijden, met uitzondering van die vermeld tijdens de treinreis - alle dranken.
- Fooien voor de gidsen, voor de buschauffeurs en voor het treinpersoneel.
- Eventuele reis en/of annulatieverzekering.
- Alle niet vermelde diensten.

AFREIS
VANCOUVER tot CALGARY

DUUR: 8 DAGEN  / 7 NACHTEN
AFREISDATA

MEI: 02 03 06 09 10
13 16 17 20 23
24 27 30 31

JUNI: 03 06 07 10 13
14 17 20 21 24
27 28

JULI: 01 04 05 08 11
12 15 18 19 22
25 26 29

AUG: 01 02 05 08 09
12 15 16 19 22
23 26 29 30

SEPT: 02 05 06 09 12
13 16 19 20 23
26 27 30

OKT: 04

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen
Aantal personen 1 2 3 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel Triple Kind-12j. Kind 12j+
Standard Category hotels (ST) - SILVER LEAF CLASS
02/05-13/05/2020 3.291 2.602 2.415 1.773 Adult
16/05-27/05/2020 3.559 2.734 2.504 1.773 Adult
30/05-29/07/2020 3.792 2.853 2.581 1.773 Adult
01/08-27/09/2020 3.831 2.887 2.623 1.816 Adult
30/09-04/10/2020 3.342 2.504 2.271 1.518 Adult
Superior Category hotels (SUP) - SILVER LEAF CLASS
02/05-13/05/2020 3.520 2.717 2.500 1.773 Adult
16/05-27/05/2020 3.784 2.853 2.585 1.773 Adult
30/05-29/07/2020 3.924 2.921 2.632 1.773 Adult
01/08-27/09/2020 3.963 2.964 2.674 1.816 Adult
30/09-04/10/2020 3.448 2.560 2.317 1.518 Adult
Toeslag GOLD LEAF CLASS 
02/05-29/07/2020 579
01/08-27/09/2020 600
30/09-04/10/2020 481
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Magic in The MountainsMagic in The Mountains

Sun Peaks

Harrison
Hot Springs

IndividueleIndividuele
Selfdrive TourSelfdrive Tour

DAG 1: AANKOMST TE VANCOUVER
Na aankomst, ophalen van de huurwagen en rit naar het hotel. Check-in en vrije tijd. 

DAG 2: VANCOUVER 
Geniet van een uitgebreid stadsbezoek met oa. Stanley Park, Grouse Mountain, Capilano Suspension Bridge, Gastown, Granville Island 
.. of geniet van een wandeling aan de waterkant.

DAG 3: VANCOUVER - VICTORIA 70 KM. + 1 1/2 H. FERRY.
Vandaag neemt u de ferry die u van Horseshoe Bay naar Vancouver Island brengt. Vanuit Nanaimo volgt U de Malahat Highway tot 
Victoria, hoofdstad van British Columbia. Onderweg bezoek aan de totempalen van Duncan en aan de muurschilderingen te Chemainus. 
Na aankomst, tijd voor een eerste verkenning.

DAG 4: VICTORIA
Volledige dag voor bezoek aan deze schitterende stad. Bezoek oa. Beacon Hill Park, het Royal British Museum, de Inner- en Outer 
Habour en loop heel even binnen in het historische Empress Hotel voor een kopje thee (zie ook excursies pagina 9).

DAG 5: VICTORIA - HARRISON HOT SPRINGS 290 KM. + 1 1/2 H. FERRY.
Vooraleer opnieuw de ferry te nemen naar het vasteland, brengt u eerst een bezoek aan het prachtig tuinencomplex van Butchart 
Gardens. Daarna per ferry richting Tsawwassen en na ontscheping, doorreis tot Harrison Hot Springs.

DAG 6: HARRISON HOT SPRINGS
Met een uitzonderlijke ligging aan de oevers van het meer en omringd door een imposant bergmassief, garandeert deze stad een 
onvergetelijk verblijf. U kan er wandelen, zonnen aan het strand of genieten van de rust en de natuur.

DAG 7: HARRISON HOT SPRINGS - SUN PEAKS                                                         400 KM.
De vruchtbare vallei van de Fraser-rivier brengt u naar Fraser Canyon voor een bezoek aan "Hells Gate". Daarna noordwaarts richting 
Kamloops, langs uitgestrekte weiden en bedrijvige ranches. Deze etappe eindigt in het prachtige hooggebergte te Sun Peaks.

DAG 8: SUN PEAKS - CLEARWATER - JASPER                                                          440 KM.
U vervolgt de reis in noordelijke richting, tot Clearwater, toegangspoort tot het mooie Wells Gray Park. Afhankelijk van het aankomstuur 
kan u nog een bezoek aan de Helmcken Falls of aan de Spahats Falls voorzien. Via de Yellowhead Highway rijdt u voorbij de indrukwekkend 
Mt. Robson, de hoogste berg in de Rockies. De natuur op weg naar Jasper is verbazend mooi en eens in de provincie Alberta 
aangekomen is het slechts een paar kilometer rijden tot Jasper. 

DAG 9: JASPER
Ontdek het stadje Jasper en de direkte omgeving. Geniet van een boottocht op het prachtige Maligne Lake of neem deel aan één van 
de optionele sportmogelijkheden zoals fietsen, wandelen, raften en kanovaren op de Athabasca River of gewoon tijd voor relax. (Op 
pagina 9 vindt u een aantal mogelijke excursies).

DAG 10: JASPER - BANFF                                                                            290 KM.
Vandaag volgt u één van de mooiste en indrukwekkendste bergroutes van de wereld, nl. De Icefield Parkway. U komt voorbij felblauwe 
meren, wilde watervallen, glinsterende gletsjers en kan opteren voor een optionele rit met de ‘snocoach’ op de Athabasca Glacier. Via 
Peyto Lake en Bow Lake bereikt u Banff. 

DAG 11: BANFF
Uitgebreid bezoek aan het mooie Banff: u kan een rit maken met de gondel naar Sulphur Mountain, een bezoek brengen aan de 
gelijknamige warmwaterbronnen, deelnemen aan begeleide wandeltachten, raften, paardrijden, golf spelen, winkelen of gewoon niksen 
(zie excursies pagina 9).

DAG 12: BANFF - CALGARY                                                                          130 KM.
U verlaat de Rockies en rijdt tot Calgary. Tijd voor uitgebreid bezoek waarbij de combinatie van oud en nieuw fascineert: Calgary Tower, 
Fort Calgary, het domein van de 'Stampede', het financiële district, enz. 

DAG 13: CALGARY - DRUMHELLER - CALGARY 280 KM.
De streek rond Drumheller is beter bekend als de 'Badlands' waar u het 'Museum of Paleontology' met prehistorische fossielen bezoekt. 
Verder is er de 'Dinosaur Trail' langs de voornaamste bezienswaardigheden van de regio en een oponthoud bij de beroemde 'Hoodoos' 
(rotsformaties) mag niet ontbreken.

DAG 14: VERTREK UIT CALGARY
Vrije tijd, daarna inleveren van de huurwagen aan de luchthaven en terugvlucht. Individuele verlenging mogelijk mits supplement.

FERRY's zijn niet inbegrepen en dienen ter plaatse betaald te worden.

AFREIS: 
VANCOUVER of CALGARY

DAGELIJKS
01 MEI tot 10 OKTOBER

DUUR
14 DAGEN /13 NACHTEN

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Compact Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard / Tourist Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 2.535 1.278 1.174 941 796 Free 232
01/06 - 30/06/2020 3.164 1.593 1.480 1.161 982 Free 259
01/07 - 31/08/2020 3.368 1.695 1.531 1.229 1.033 Free 259
01/09 - 30/09/2020 3.164 1.593 1.480 1.161 982 Free 259
01/10 - 10/10/2020 2.528 1.274 1.171 934 790 Free 232
Superior hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 3.041 1.534 1.430 1.124 942 Free 266
01/06 - 30/06/2020 3.812 1.920 1.808 1.388 1.152 Free 290
01/07 - 31/08/2020 4.016 2.022 1.859 1.456 1.203 Free 290
01/09 - 30/09/2020 3.812 1.920 1.808 1.388 1.152 Free 290
01/10 - 10/10/2020 3.041 1.534 1.430 1.124 942 Free 266
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19 - -
One-way Vancouver-Calgary: GRATIS. Omgekeerde richting: 150 CAD+taks ter plaatse te betalen
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Scenic Canada WestScenic Canada West
IndividueleIndividuele

Selfdrive TourSelfdrive Tour

DAG 1: AANKOMST TE VANCOUVER
Bij aankomst, opname van de huurwagen en korte rit naar het voorziene hotel. 

DAG 2: VANCOUVER
Volledige dag voor bezoek aan de stad met o.a. Stanley Park, het historische ‘Gastown’ district, Capilano Suspension Bridge, Chinatown, 
het Queen Elisabeth Park, Canada Place, enz. 

DAG 3: VANCOUVER - WHISTLER 140 KM.
Vandaag volgt u de indrukwekkende ‘Sea to Sky’ highway tot Whistler. Onderweg ontdekt u fjorden, imposante bergen met eeuwige 
sneeuw en mag een oponthoud aan de Shannon Falls niet ontbreken. Na aankomst te Whistler, tijd voor wandelen, kanovaren, 
paardrijden of gewoon genieten van de rust (zie activiteiten pagina 9).

DAG 4: WHISTLER - CLEARWATER                                                             420 KM.
Vroeg uit de veren! U volgt de historische Cariboo Gold Rush trail richting Lillooet. Daarna volgt een regio waar bossen, meren en oude 
gouddelversstadjes elkaar opvolgen en eind van de namiddag bereikt u Clearwater, de toegangspoort tot het Wells Gray National Park. 

DAG 5: CLEARWATER - JASPER 360 KM.
Een flinke wandeling in het park zorgt voor nieuwe energie (zie ook activiteiten op pagina 9) en daarna reist u via de Thompson 
River en de Yellowhead Pass richting Jasper. Net bij de grens met de provincie Alberta krijgt u een indrukwekkend uitzicht op Mount 
Robson, de hoogste berg in de Rockies. 

DAG 6: JASPER
Ontdek Jasper en de prachtige omgeving. Geniet van een boottocht op het schilderachtige Maligne Lake of neem deel aan één van de 
optionele sportactiviteiten zoals fietsen, wandelen, raften, kanovaren of tijd voor relax (excursies en activiteiten zie pagina 9).

DAG 7: JASPER - BANFF 290 KM.
Volg de schitterende Icefield Parkway, één van de mooiste bergroutes ter wereld. Bezoek de Athabasca en Sunwapta Falls, wat zeker 
niet mag ontbreken is een excursie per ‘snocoach’ op het Columbia Icefield (ter plaatse te betalen), en daarna via Peyto Lake, Crowfoot 
Glacier naar Lake Louise. Deze onvergetelijke dag eindigt te Banff.  

DAG 8: BANFF
Geniet van de rust en de natuur, maak een trip per gondellift naar Sulphur Mountain, bezoek Lake Minnewanka en de Bow Falls of ga op 
verkenning in het historische Banff Springs Hotel. Winkelen, wandelen, lekker eten in een typisch restaurant horen er ook bij. Op pagina 
9 vindt u een aantal activiteiten die reeds op voorhand kunnen gereserveerd worden.

DAG 9: BANFF - KELOWNA (OF PENTICTON)                                                                            440 KM.
U trekt verder westwaarts en bereikt de provincie British Columbia. Na een kort oponthoud in het Glacier National Park rijdt u tot 
Revelstoke en tot het mooie Shuswap Lake. Vanuit Vernon doorkruist u de prachtige Okanagan Valley, waar beroemde wijngaarden en 
boomgaarden elkaar opvolgen. 

DAG 10: KELOWNA/PENTICTON & OMGEVING                                                                120 KM.
Talrijke activiteiten op en rond het meer zullen u beslist aanspreken. Breng een bezoek aan één van de vele wijnkelders, ga langs bij een 
lokale fruitteler en eindig deze relaxe dag opnieuw in uw hotel te Kelowna.

DAG 11: KELOWNA (OF PENTICTON) - HARRISON HOT SPRINGS 320 KM.
De panoramische Hope-Princeton Highway brengt u eerst tot het ongerepte natuurpark van Manning waarna u doorreist tot Harrison Hot 
Springs. Met een uitzonderlijke ligging aan de oevers van het meer en omringd door een imposant bergmassief garandeert deze stad 
een onvergetelijk verblijf. 

DAG 12: HARRISON HOT SPRINGS - VICTORIA 180 KM. + FERRY
Deze voormiddag bereikt u de Pacific Ocean en rijdt er aan boord van de ferry die u van Tsawwassen naar Swartz Bay op Vancouver 
Island brengt (ter plaatse te betalen). Na ontscheping, doorreis tot Victoria. 

DAG 13: VICTORIA
De stad met de dubbeldek-bussen, de Inner- en Outer Harbor, een bijna ‘Britse’ stad waar bloemen, parken en tuinen uiterst verzorgd 
worden. U bezoekt er de Parliament Buildings, de Underseas Gardens, het Royal British Museum, Thunderbird Park en veel meer. 

DAG 14: VICTORIA - VANCOUVER                                                   190 KM. + FERRY
Na het verlaten van Victoria, richting Nanaimo, kan een oponthoud te Duncan en Cheaminus voorzien worden. De ferry van Nanaimo 
brengt u daarna naar Horseshoe Bay (ter plaatse te betalen) waarna u doorreist tot Vancouver. 

DAG 15: VERTREK UIT VANCOUVER
Inleveren van de huurwagen aan de luchthaven en terugvlucht. Individuele verlenging mogelijk mits supplement.

  FERRY'S zijn niet inbegrepen en dienen ter plaatse betaald te worden.

AFREIS: VANCOUVER

DAGELIJKS
01 MEI tot 15 OKTOBER

DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard / Tourist Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 2.744 1.403 1.302 1.038 878 Free 263
01/06 - 30/06/2020 3.472 1.759 1.648 1.273 1.057 Free 246
01/07 - 31/08/2020 3.710 1.878 1.708 1.353 1.117 Free 246
01/09 - 30/09/2020 3.472 1.759 1.648 1.273 1.057 Free 246
01/10 - 15/10/2020 2.509 1.285 1.185 954 804 Free 242
Moderate / Superior hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 3.225 1.638 1.537 1.215 1.031 Free 331
01/06 - 30/06/2020 4.057 2.056 1.944 1.495 1.244 Free 338
01/07 - 31/08/2020 4.295 2.175 2.004 1.575 1.304 Free 338
01/09 - 30/09/2020 4.057 2.056 1.944 1.495 1.244 Free 338
01/10 - 15/10/2020 2.755 1.393 1.293 1.062 920 Free 330
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19
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Cranbrook

Glacier Ntl Park

IndividueleIndividuele
Selfdrive TourSelfdrive Tour

DAG  1: AANKOMST TE CALGARY
Na aankomst, opname van de huurwagen en korte rit naar het voorziene hotel in de stad.

DAG  2: CALGARY - BANFF NATIONAL PARK 130 KM.
Start vandaag met een uitgebreid stadsbezoek en geniet van de combinatie van oud en nieuw: Calgary Tower, Fort Calgary, het financiële 
district en het domein waar jaarlijks de 'Stampede' gehouden wordt. Nadien, via de uitlopers van de 'Rocky Mountains' naar Banff.

DAG  3: BANFF - LAKE LOUISE - BANFF 140 KM.
Geniet van de natuur, neemt de gondellift naar Sulphur Mountain, bezoek Lake Minnewanka en de Bow Falls of neem een duik in de 
warmwaterbronnen van Cave & Basin. In de namiddag kan u tot Lake Louise rijden, één van de mooiste plekjes van Canada. Terug naar 
Banff voor logies.

DAG  4: BANFF - RADIUM HOT SPRINGS - CRANBROOK 285 KM.
Een rustige, ontspannen rit door het prachtige Kootenay en Yoho national Park. Het gezellige stadje Radium Hot Springs beschikt over 
een aantal therapeutische warmwaterbronnen en brengt u meteen in een optimale vakantiesfeer. Iets verder in de vallei bereikt u Fort 
Steele, een historisch plaatsje dat ons een beetje aan ons eigen 'Bokrijk' doet denken. Logies in Cranbrook.

DAG  5: CRANBROOK - KALISPELL (USA) 240 KM.
In Cranbrook kan u het interessante treinmuseum bezoeken en daarna verlaat u Canada via meren, steile bergtoppen, gezellige dorpjes, 
door de uitlopers van de Rocky Mountains en trekt verder naar Kalispell, toegangspoort tot het sublieme Glacier National Park. Logies 
en eerste verkenning.

DAG  6: KALISPELL - GLACIER NATIONAL PARK 350 KM.
Vandaag rijdt U tot St. Mary en volgt vanuit West Glacier de beroemde 'Going-to-the-Sun' highway, dwars door het uitgestrekte Glacier 
National Park. Het majestueuse berglandschap, uitzonderlijke fauna en flora zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Via East Glacier en 
Essex terug naar Kalispell voor logies. 

DAG  7: KALISPELL - MISSOULA - BUTTE 340 KM.
Kalispell is ook gekend als toegangspoort tot het Flathead National Forest. Bij Polson ontdekt u de indruk-wekkende 'River Gorge' en 
daarna volgt een oponthoud aan de Bison Range te Ravali. Verder via Missoula en via kleine, vergeten mijnstadjes naar Butte voor logies.

DAG  8: BUTTE - WEST YELLOWSTONE 370 KM.
Verder zuidwaarts tot u Yellowstone National Park bereikt, Amerika's eerste en grootste Nationaal Park, wellicht ook het meest beroemde. 
Wij raden u aan te starten met de 'North Loop', een ontdekking van immense canyons, stormachtige watervallen, imposante rotspartijen, 
enz. Logies te West Yellowstone. 

DAG  9: YELLOWSTONE NATIONAL PARK 
Volledige dag om het park verder te bezoeken. Volg vandaag de 'South Loop', waar u vulkanische activiteit vindt in de ontelbare 
geyserbekkens en vooral de "Old Faithful" is een must.

DAG 10: YELLOWSTONE NATIONAL PARK - GREAT FALLS 440 KM.
Vandaag reist u noordwaarts tot Helena, hoofdstad van Montana waar een bezoek aan het Historical Society Museum, Library & Archives 
op het programma staat. Ook het State Capitol en Governor's Mansion mogen niet ontbreken. Daarna doorreis tot Great Falls.

DAG 11: GREAT FALLS - WATERTON LAKES NATIONAL PARK (CAN) 350 KM.
U rijdt door een gevarieerd landschap van vlakke prairies tot Browning waar halt wordt gehouden voor een bezoek aan het Museum of 
the Plains Indians. Via de uitlopers van het schitterende Glacier National Park, passeert u Babb en rijdt zo verder noordwaarts tot 
Waterton Lakes waar u de volgende twee nachten verblijft.

DAG 12: WATERTON LAKES NATIONAL PARK 
Dit nationaal park dat samen met Glacier N.P. tot één van de mooiste natuurgebieden van Noord-Amerika behoort, zal u zeker weten te 
bekoren. Schitterende fjorden, rode canyons, watervallen en uitgestrekte bossen bezorgen u een onvergetelijk foto- en filmdecor.

DAG 13: WATERTON LAKES NATIONAL PARK - CALGARY 340 KM.
U verlaat Waterton en rijdt naar Fort Macleod. Hier vlakbij bezoekt u de beroemde Unesco Heritage Site van 'Head-Smashed-in-Buffalo-
Jump'. Verder noordwaarts door de mooie Kananaskis-vallei bereikt u Calgary waar de laatste overnachting gereserveerd werd. 

DAG 14: VERTREK UIT CALGARY
Einde van deze fantastische trip. Inleveren van de wagen op de luchthaven of individuele verlenging mogelijk mits supplement. 

AFREIS: CALGARY

DAGELIJKS
01 MEI tot 15 OKTOBER

DUUR
14 DAGEN / 13 NACHTEN

The Best of the RockiesThe Best of the Rockies

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen, wagenhuur 
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05-31/05 ** 01/10-15/10/20 2.709 1.378 1.275 982 801 Free 127
01/06 - 30/06/2020 3.586 1.800 1.688 1.268 1.032 Free 143
01/07 - 31/08/2020 3.824 1.919 1.748 1.348 1.092 Free 143
01/09 - 30/09/2020 3.586 1.800 1.688 1.268 1.032 Free 143
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19
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Prairies to the PacificPrairies to the Pacific

Osoyoos

Calgary

Brooks

Cranbook

Nelson

Vancouver

Waterton

IndividueleIndividuele
Selfdrive TourSelfdrive Tour

VERTREKPUNT: CALGARY 

DAG 1: AANKOMST TE CALGARY  
Na aankomst, ophalen van de huurwagen en korte rit naar het voorziene hotel in de stad (Interational Hotel of Delta Downtown). Vrije 
tijd en logies.

DAG 2: CALGARY - BROOKS 195 KM.
Door een gevarieerd landschap van vlakke prairies en glooiende akkers richting Drumheller. Deze streek is beter bekend als de 'Badlands' 
met de beroemde 'Hoodoos' (griezelige rotsformaties in de vorm van grote paddestoelen). In de buurt is er ook het Royal Tyrrell Museum 
met prehistorische fossielen en reusachtige skeletten van dinosauriers - dit mag zeker niet ontbreken (inbegrepen in de prijs). 
Interessant is ook de 'Dinosaur Trail' die u langs de voornaamste bezienswaardigheden (o.a. sites waar opgravingen gebeuren) van de 
regio brengt.

DAG 3: BROOKS - WATERTON LAKES        290 KM.
Deze voormiddag kan u nog een wandeling maken in het Dinosaur Provincial Park (toegang inbegrepen in de prijs). Actieve 
opgravingsites brengen nog ieder jaar nieuwe fossielen boven en bieden ons een inkijk in hoe deze dieren hier vroeger leefden. Daarna 
op weg naar het zuiden en richting Fort Macleod waar u beslist een bezoek dient te plannen aan de UNESCO Heritage Site van 'Head-
Smashed-in-Buffalo-Jump'. Eind van de namiddag rijdt u naar het schitterende natuurgebied van Waterton Lakes voor logies.

DAG 4: WATERTON LAKES 
In Waterton Lakes bezorgen schitterende fjorden, sulferpoelen en uitgestrekte bossen een nieuw foto- en filmdecor. Dit prachtig 
natuurpark vormt de grens met de Verenigde Staten en paalt aan het mooie, uitgestrekte Glacier National Park. Dit wordt een dagje relax 
en genieten.

DAG 5: WATERTON LAKES - FERNIE/CRANBROOK 185 KM. 
Vanuit dit schitterend bergdecor vertrekt u richting Pincher Creek en Crowsnest Pass waar u British Columbia binnenrijdt. Hou even halt 
in het mijnstadje Frank en neem eventueel deel aan een ondergrondse mijnwandeling. Vlakbij Cranbrook verdient het historische plaatsje 
Fort Steele zeker een oponthoud en in Cranbrook kan u het Museum of Rail bezoeken. Logies.

DAG 6: FERNIE/CRANBROOK - NELSON 330 KM.
Geniet van een laatste wandeling vooraleer u verder reist door het decor van glooiende valleien en de uitlopers van het Kootenay National 
Forest richting Nelson. Indien u gisteren de tijd niet vond voor een bezoek aan Fort Steele dan kan dit vandaag ingepland worden. In 
deze regio sloegen vroeger de gouddelvers hun kampen op. Via de grens met Amerika rijdt u nu verder tot Nelson voor logies.

DAG 7: NELSON - OSOYOOS                                                                              265 KM.
Ontdek Nelson, de vermaarde ‘Heritage’ hoofdstad van West-Canada. Naast een uitgebreide wandeling door het historische centrum kan 
u er ook een duik nemen in één van de vele warmwaterbronnen. Volg nadien de grensstreek met Amerika en de schilderachtige 
Crowsnest Highway tot Osoyoos, gelegen aan de zuidelijke rand van de vruchtbare Okanagan Valley. Deze regio, gekend om haar 
wijngaarden, boomgaarden, stranden en recreatiemogelijkheden verdient zeker een aanbeveling. Logies Coast Beach Hotel of Best 
Western Plus Sunrise Inn.

DAG 8: OSOYOOS
Geniet van de zon en de prachtige natuur... en naast een bezoek aan één van de talrijke wijngaarden, zijn er tal van openluchtactiviteiten 
die in deze regio aangeboden worden: fietsen, mountainbiken, surfen, paardrijden, golf, tennis en veel meer.

DAG 9: OSOYOOS - VANCOUVER                                                                400 KM.
Start deze ochtend met een bezoek aan de Grist Mill te Keremeos en trek daarna in de richting van de Cascade Mountains. Eens aan de 
andere kant van deze bergrug mag een halte te Harrison Hot Springs beslist niet ontbreken. Na een ontspannen wandeling aan het meer 
reist u nu verder naar Vancouver door de vruchtbare Fraser-vallei en herleeft u een stukje geschiedenis te Fort Langley. Logies.

DAG 10: VANCOUVER
Volledige dag om deze prachtige stad te ontdekken. Bezoek er o.a. Stanley Park (totems), Grouse Mountain, het district ‘Gastown’, de 
spectaculaire Capilano Suspension Bridge, het Queen Elisabeth Park, Granville Island, Robson Street en veel meer. Logies Holiday Inn 
and Suites of Rosedale on Robson.

DAG 11: VERTREK UIT VANCOUVER
Vrije tijd. Inleveren van de huurwagen of individuele verlenging mogelijk mits supplement.

BEGIN: 
CALGARY

AFREIS : DAGELIJKS
01 MEI tot 07 OKTOBER

DUUR
11 DAGEN / 10 NACHTEN

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard Category Hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 22/05/2020 2.445 1.240 1.157 1.043 840 13 Adult
23/05-07/06**12/06-02/07/2020 2.829 1.430 1.340 1.170 962 22 Adult
13/07 - 31/08/2020 3.017 1.525 1.388 1.234 1.010 43 Adult
01/09 - 25/09/2020 2.829 1.430 1.340 1.170 962 22 Adult
26/09 - 07/10/2020 2.410 1.222 1.135 1.026 831 13 Adult
Suppl. 08-11/06 & 03-12/07/2020 254 127 127 86 65 - -
Suppl. ALAMO GOLD 65 33 17 22 17 - -
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Totem Circle tourTotem Circle tour
IndividueleIndividuele

Selfdrive TourSelfdrive Tour

DAG 1: AANKOMST TE VANCOUVER
Bij aankomst, opname van de huurwagen en korte trip naar het voorziene hotel. Logies.

DAG 2: VANCOUVER - CHASE 400 KM.
Via de vruchtbare vallei van de Fraser-rivier rijdt u naar Fraser Canyon voor bezoek aan Hells Gate. Daarna volgt u Highway n°1.
(la Transcanadienne) die parallel de Thompson Rivier volgt en u zo via Cache-Creek zorgeloos via Kamloops naar Chase brengt. 

DAG 3: CHASE - BANFF                                                                              495 KM.
Vroeg uit de veren voor een tocht door de Selkirk Mountains en Glacier National Park. Indrukwekkend uitzicht op ontelbare gletsjers, 
steile bergflanken,... Via de Columbia River Valley reist u door het Yoho National Park met oa. De Kicking Horse Pass om uiteindelijk de 
pracht van de Rockies te ontdekken bij Banff. 

DAG 4: BANFF
Geniet van de natuur, maak een excursie per gondellift naar Sulphur Mountain, bezoek Lake Minnewanka en de Bow Falls of ga op 
verkenning in het historische Banff Springs Hotel. Winkelen, wandelen, lekker eten.... Dit alles hoort bij uw verblijf te Banff. Op pagina 
9 vindt u een keuze aan activiteiten die op voorhand kunnen bijgereserveerd worden.

DAG 5: BANFF - JASPER                                                                      390 KM.
Vandaag wordt een onvergetelijke dag! Volg de Icefield Parkway. Eerste halte aan het schitterende Lake Louise, gedomineerd door Mt. 
Victoria. Daarna naar de Athabasca Glacier en rit op de gletsjer met een “snocoach” (niet inbegrepen). Via prachtige meren, imposante 
watervallen en eeuwige gletsjers komt u aan te Jasper (zie activiteiten op pagina 9).

DAG 6: JASPER - PRINCE GEORGE                                                              390 KM.
De dag kan u starten met een onvergetelijke boottocht op Maligne Lake. Daarna verlaat u Jasper via de Yellowhead Pass met uitzicht 
op Mount Robson, de hoogste top in de Rockies. Volg dan de Fraser River (beroemd voor het kuitschieten van de zalm) tot Prince 
George, gelegen aan de uitlopers van de “Cariboo Mountains”. 

DAG 7: PRINCE GEORGE - SMITHERS                                                              370 KM.
Vanuit Prince George gaat de trip verder via de Yellowhead Highway door uitgestrekte naaldbossen en langs de oude route van de 
pelshandelaars. Mogelijk bezoek aan het Historic Park of Fort St. James en aan de Hudson Bay Trading Post. Eind van de namiddag, 
aankomst te Smithers, een typisch “trappers”-stadje. 

DAG 8: SMITHERS - PRINCE RUPERT                                                                360 KM.
Het laatste stuk op weg naar de kust! U volgt de prachtige Skeena River Valley en mogelijk bezoek aan het interessante “Ksan Indian 
Village” waar u met de fascinerende Indianencultuur geconfronteerd wordt. Daarna doorreis via Terrace tot Prince Rupert. 

DAG 9: PRINCE RUPERT - PORT HARDY                                                      FERRY - 730 KM.
Vandaag gaat u aan boord van de ferry (prijs voor wagen en passagiers inbegrepen) die u naar Vancouver Island brengt. In dit 
uitzonderlijk natuurgebied ontdekt u veelal walvissen, bruinvis en zeeleeuwen, dus WATCH OUT!  ‘s Avonds legt de ferry aan te Port 
Hardy en neemt u uw intrek in het hotel.

DAG 10: PORT HARDY - CAMPBELL RIVER                                                                 240 KM.
Geen grote afstanden vandaag.... U kan naar Telegraph Cove rijden en daar een trip op zee maken op zoek naar walvissen (zie pagina 
9 voor prijs van deze excursie). Daarna verder naar Campbell River, beroemd als “zalmhoofdstad” van de wereld.

DAG 11: CAMPBELL RIVER - VICTORIA                                                              270 KM.
Op uw trip zuidwaarts naar Victoria kan u een eerste halte voorzien aan de plaatsjes Courtenay en Comox. Daarna verder tot Nanaimo 
en bezoek aan het historische “Bastion” en het Centennial Museum. Vooraleer u Victoria bereikt, kan u een extra bezoek plannen aan 
het Native Heritage Center te Duncan. 

DAG 12: VICTORIA
Ontdek de charme en schoonheid van deze sympathieke stad. Bezoek o.a. Parliament Buildings, Beacon Hill Park, de Inner- en Outer 
Harbor, het B.C. Provincial Museum, het historische Empress Hotel en veel meer.

DAG 13: VICTORIA - VANCOUVER                                                 FERRY + 70 KM.
Op weg naar de ferry, start u met een bezoek aan de kleurrijke tuinen van Butchart Gardens. In de namiddag brengt de ferry (ter plaatse 
te betalen) u van Swartz Bay naar Tsawwassen. Bij aankomst korte rit naar Vancouver en intrek in het hotel.

DAG 14: VANCOUVER
Volledige dag om deze prachtige stad te ontdekken. Bezoek aan o.a. Stanley Park (totems & Aquarium), English Bay, het pittoreske 
‘Gastown’, de spectaculaire Capilano Suspension Bridge en veel meer. Tijd voor shopping of gewoon “relax”...

DAG 15: VERTREK UIT VANCOUVER
Terug naar de luchthaven en inleveren van de huurwagen. Terugvlucht of verlenging naar keuze mits supplement.

AFREIS: VANCOUVER

DAGELIJKS
14 MEI tot 30 SEPTEMBER 

DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

BELANGRIJKBELANGRIJK
Voor de vertrekdatum vanuit VANCOUVER dient u rekeningVoor de vertrekdatum vanuit VANCOUVER dient u rekening

 te houden met het vaarschema van  te houden met het vaarschema van 
British Columbia Ferries:  INSIDE PASSAGE British Columbia Ferries:  INSIDE PASSAGE 

PRINCE RUPERT - PORT HARDY (zuid)PRINCE RUPERT - PORT HARDY (zuid)
Vaart in juni, juli en september Vaart in juni, juli en september 

op alle op alle parepare dagen  dagen 
Vaart in augustus op alle Vaart in augustus op alle onpareonpare dagen. dagen.

PORT HARDY - PRINCE RUPERT (noord)PORT HARDY - PRINCE RUPERT (noord)
Vaart in juni, juli en september  Vaart in juni, juli en september  

  op alle   op alle onpareonpare dagen  dagen 
Vaart in augustus op alle Vaart in augustus op alle parepare dagen. dagen.

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard / Moderate Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
14/05 - 25/05/2020 3.275 1.734 1.554 1.298 1.120 103 Adult
26/05 - 30/06/2020 3.808 2.003 1.803 1.489 1.250 110 Adult
01/07 - 31/08/2020 4.012 2.105 1.854 1.557 1.301 110 Adult
01/09 - 30/09/2020 3.808 2.003 1.803 1.489 1.250 110 Adult
Standard / Superior hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
14/05 - 25/05/2020 3.678 1.921 1.734 1.451 1.245 106 Adult
26/05 - 30/06/2020 4.254 2.209 2.011 1.644 1.385 110 Adult
01/07 - 31/08/2020 4.458 2.311 2.062 1.712 1.436 110 Adult
01/09 - 30/09/2020 4.254 2.209 2.011 1.644 1.385 110 Adult
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19
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The Wild WestThe Wild West
IndividueleIndividuele

Selfdrive TourSelfdrive Tour
IndividueleIndividuele

Selfdrive TourSelfdrive Tour

DAG 1: AANKOMST VANCOUVER
Na aankomst op de luchthaven, ophalen van de huurwagen en rit naar het voorziene hotel. Check-in, overhandiging van het reiscarnet 
met extra details, daarna vrije tijd.

DAG 2: VANCOUVER - KAMLOOPS                                       275 KM.
Vanuit Vancouver rijdt u in de richting van Kamloops, gelegen in een regio van uitgestrekte ranches. U volgt de Coquihalla Highway en 
Fraser River in noordelijke richting. Onderweg ontdekt u prachtige valleien en een stop aan Hell's Gate Canyon en/of Boston Bar mag 
zeker niet ontbreken. Logies wordt voorzien te Lac Le Jeune, in een mooi natuurgebied, ten zuiden van de stad Kamloops.

DAG 3: KAMLOOPS - WELLS GRAY PARK 180 KM.
U rijdt noordwaarts via de panoramische Yellowhead Highway naar het prachtige Wells Gray Provincial park. Een bezoek aan het 
Yellowhead Museum in Clearwater biedt u een interessant overzicht van de geschiedenis van de eerste pioniers. 

DAG 4: WELLS GRAY PROVINCIAL PARK
Een uitgebreid aanbod aan activiteiten: wandelen, paardrijden, river raften, een oponthoud aan de indrukwekkende Helmcken Falls in 
het park, enz. 

DAG 5: WELLS GRAY PARK - JASPER NATIONAL PARK 340 KM.
Na de vredige rust van Wells Gray Park rijdt u nu naar het indrukwekkende hooggebergte van de Rocky Mountains. Bij de grens met 
de provincie Alberta krijgt u een spectaculair uitzicht op Mount Robson, de hoogste berg in de Rockies. Logies te Jasper.

DAG 6: JASPER N.P. - BANFF N.P.                                                             290 KM.
Geniet deze ochtend nog van een ritje met de Jasper Skytram en de rest van de dag maakt u kennis met één van de mooiste routes 
ter wereld, de Icefield Parkway. Onderweg kan u haltes voorzien aan watervallen, schitterende meren, indrukwekkende gletsjers. Een 
rit met de ‘snocoach’ op de beroemde Athabasca Gletsjer en een bezoek aan het mooie Lake Louise mag niet ontbreken. Logies te Banff.

DAG 7: BANFF
Volledige dag voor uitgebreid bezoek aan Banff en omgeving. Maak een tocht per gondellift naar Sulphur Mountain, bezoek ‘Cave & 
Basin’ en de warmwaterbronnen, geniet van een boottocht op Lake Minnewanka, een pick-nick bij de Bow Falls en bezoek het historische 
Banff Springs Hotel. Logies te Banff.

DAG 8: BANFF - INVERMERE/PANORAMA MOUNTAIN VILLAGE 160 KM.
Reis verder door het prachtige, groene Kootenay National Park; een opéénvolging van gletsjers, kristalheldere meren, diepe valleien. Bij 
Radium Hot Springs voorziet u een oponthoud bij de warmwaterbronnen om daarna verder te rijden tot Invermere voor logies.

DAG 9: INVERMERE/PANORAMA MOUNTAIN VILLAGE
Een volle dag in het schitterende decor van de Purcell Mountains waar een waaier aan activiteiten voorgesteld wordt: mountainbiking, 
paardrijden, trektochten in het gebergte, wildlife-tochten, enz. Logies in het bergdorp.

DAG 10: INVERMERE/PANORAMA MOUNTAIN VILLAGE - NELSON 380 KM.
Geniet van een laatste wandeling vooraleer u verder reist door de glooiende valleien en de uitlopers van het Kootenay National Forest 
richting Nelson. Onderweg brengt u een bezoek aan Fort Steele, gelegen in een regio waar vroeger de gouddelvers hun kampen 
opsloegen. Logies te Nelson.

DAG 11: NELSON - OSOYOOS 260 KM.
Ontdek Nelson, de vermaarde ‘Heritage’ hoofdstad van West-Canada en volg daarna de grensstreek met Amerika, via Castlegar op weg 
naar Grand Forks (gesticht door de Russen). Nadien tot Osoyoos voor logies.

DAG 12: OSOYOOS - HOPE 200 KM-250 KM.
Op weg naar het Manning National Park brengt u een bezoek aan Oliver Park, het enige woestijnlandschap in Canada en geniet u beslist 
van een uitgebreide wandeling in het mooie Cathedral Provincial park. De rest van de dag wordt een intense ontdekking van het Manning 
Provincial Park met uitgestrekte alpenweiden en een rijke fauna en flora. Een schilderachtige weg brengt u naar Hope, ooit een Gold 
Rush-stad waar prachtige houtsculpturen te bewonderen zijn. Logies.

DAG 13: HOPE - WHISTLER 285 KM-300 KM.
Vanuit Hope volgt u daarna een prachtige baan via kleine dorpjes zoals Lillooet en de snelstromende Fraser River houdt u gezelschap 
in de richting van Whistler. Van hieruit brengt de panoramische route ‘Sea to Sky’ u naar de kust. In de buurt van het uitgestrekte 
Garibaldi Provincial Park mag een oponthoud aan de Shannon Falls niet ontbreken (mogelijk bezoek voor dag 14). 

DAG 14: WHISTLER - POWELL RIVER                                                      215 KM. + 2X FERRY
U volgt de prachtige Sunshine Coast, een aaneenschakeling van ruwe klippen, rustige baaien, kleine eilandjes en laat u tweemaal per 
ferry overvaren tot u uiteindelijk Powell River bereikt en uw intrek neemt in het voorziene hotel.

BEGIN: VANCOUVER

AFREIS
DAGELIJKS

01 MEI tot 30 SEPTEMBER 

DUUR
20 DAGEN / 19 NACHTEN
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DAG 15: POWELL RIVER - CAMPBELL RIVER  75 KM. + FERRY
Vandaag brengt de ferry u van Powell River naar Comox door de Strait of Georgia waar u vooral uitkijkt naar orca’s en tientallen 
vogelsoorten. Dan reist u verder noordwaarts tot Campbell River, een paradijs voor wie houdt van vissen op zalm. U vindt er ook het 
Discovery Passage Aquarium en kan er genieten van heel wat sport- en openluchtactiviteiten. Logies.

DAG 16: CAMPBELL RIVER - PACIFIC RIM NATIONAL PARK     260 KM.
Een ontspannen rit langs de kust richting Parkville waar de panoramische weg nr. 4 u naar de andere kant van Vancouver Island brengt, 
meer bepaald naar Tofino, gelegen aan de Pacific Ocean. Het regenwoud van de Pacific Rim en een overvloed aan ‘wildlife’ zorgen voor 
een geslaagde trip. Logies te Tofino.

DAG 17: PACIFIC RIM NATIONAL PARK
Ontdek de ruige westkust van Vancouver Island, verzamel schelpen op Long Beach, neem deel aan een facultatieve bootexcursie op 
zoek naar walvissen of profiteer van de diverse uitgestippelde wandelingen in de regio. Logies te Tofino.

DAG 18: PACIFIC RIM NATIONAL PARK - VICTORIA 320 KM.
Vandaag rijdt u terug naar Parkville via het levendige stadje Port Alberni en voorziet haltes aan Horne Lake Caves, Cathedral Cove en 
Little Qualicum Falls. Daarna rijdt u via het charmante plaatsje Nanaimo in zuidelijke richting naar Victoria. Langs deze kust kan u best 
een oponthoud voorzien aan o.a. de muurschilderingen te Chemainus en het ‘Forest Museum’ te Duncan. Eind van de namiddag bereikt 
u Victoria, hoofdstad van de provincie British Columbia. Logies.

DAG 19: VICTORIA - VANCOUVER   70 KM. + FERRY
Uitgebreid bezoek aan deze levendige stad: Inner-en Outer Harbor, Parliament Buildings, het Royal British Columbia Museum, diverse 
parken en tuinen en elegante shoppingstraten. Voor u aan boord gaat van de ferry voorziet u best een oponthoud aan de beroemde 
Butchart Gardens. Na ontscheping te Tsawwassen rijdt u naar het gereserveerde hotel bij Vancouver Airport. 

DAG 20: VERTREK UIT VANCOUVER
Inleveren van de huurwagen en terugvlucht. Individuele verlenging mogelijk mits supplement.

OPMERKING:
FERRIES: De uurregelingen voor de diverse ferry-diensten tijdens deze trip worden in de reisdocumenten vermeld. De reservaties voor 
wagen en passagiers op volgende diensten zijn voorzien:  
Horseshoe Bay - Langdale (40 min.)     Earl’s Cove - Saltery Bay (50 min.)   
Powell River - Comox (1u 15min.) Swartz Bay - Tsawwassen (1u 35min.)

OPTIONEEL ACTIVITY PACKAGE:
1u. durende trip jeep safari op zoek naar grizzly beren te Blue River, helicopter tour van 12 minuten te Canmore 
en een 2 1/2u. durende tocht per zodiac te Tofino, op zoek naar walvissen: 
274 euro per volwassene, 166 euro per kind (6-12jaar).

HOTELSELECTIE (of gelijkwaardig) / CAT. MODERATE

VANCOUVER Best Western Plus Sands, Sandman Hotel KAMLOOPS Thompson Hotel & Conference Centre
WELLS GRAY PARK Helmcken Falls Lodge, Wells Gray Ranch JASPER  Lobstick Lodge of Marmot Lodge
BANFF  Elk & Avenue Hotel, Ptarmigan Inn INVERMERE Copper Point Resort of Best Western Prestige Inn
NELSON  Prestige Inn of Lakeside Resort OSOYOOS Coast Osoyoos Beach of Best Western Sunrise Inn
HOPE  Travelodge Hope  POWELL RIVER Town Centre Hotel
WHISTLER Crystal Lodge of Pinnacle International CAMPELL RIVER Painter’s Lodge Resort of Ocean resort
PACIFIC RIM PARK Tofino Resort and Marina, Schooner Motel VICTORIA The Embassy Inn of Château Victoria Hotel
VANCOUVER Sandman Signature Airport  

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard / Moderate Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 27/05/2020 4.817 2.460 2.307 1.997 1.664 60 Adult
28/05 - 30/06/2020 5.599 2.849 2.680 2.349 1.898 60 Adult
01/07 - 31/08/2020 5.956 3.029 2.770 2.469 1.988 60 Adult
01/09 - 30/09/2020 5.599 2.849 2.680 2.349 1.898 60 Adult
Suppl. ALAMO GOLD 114 57 29 38 29
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DAG 1: AANKOMST TE CALGARY
Na aankomst, afhaling van de huurwagen en korte rit naar het hotel in de stad. Check-in en tijd voor een eerste verkenning.

DAG 2: CALGARY - BANFF
Deze voormiddag start u met een stadsbezoek aan Calgary en geniet er van de combinatie van oud en nieuw: Fort Calgary, het domein 
waar jaarlijks de ‘Stampede’ gehouden wordt, Calgary Tower, de verkeersvrije winkelstraat, enz. Nadien rijdt u via de uitlopers van de 
Rocky Mountains naar Banff voor een eerste verkenning. Logies. 

DAG 3: BANFF  
Geniet van de prachtige natuur, maak een excursie per gondellift naar Sulphur Mountain, bezoek Lake Minnewanka en de Bow Falls of 
relax in de warmwaterbronnen van Cave en Basin. Wandelen, winkelen, lekker eten..; dit alles hoort bij uw verblijf te Banff. 

DAG 4: BANFF - JASPER          300 KM
Vandaag wordt een overgetelijke dag! Volg de beroemde Icefield Parkway. Uw eerste halte wordt het schitterende Lake Louise, 
gedomineerd door Mt. Victoria. Wandel rond het meer of geniet van een ontspannen kano-tocht. Daarna naar de Athabasca gletsjer en 
excursie per ‘Ice coach’ op de gletsjer (ter plaatse te betalen). Via prachtige meren, imposante watervallen, eeuwige sneeuw... komt u 
aan te Jasper. Plan een boottocht op het prachtige Maligne Lake en ondek onderweg de gelijknamige Maligne Canyon, ... neem deel aan 
optionele activiteiten zoals fietsen, raften, kanovaren, paardrijden, enz. (zie ook pagina 9 voor extra info).

DAG 5: JASPER - 100 MILE HOUSE 460 KM
Vandaag volgt u de Yellowhead Highway in zuidelijke richting tot Clearwater. Onderweg komt u voorbij de indrukwekkende Mt. Robson, 
de hoogste berg in de Rockies. Te Clearwater, bezoek aan het mooie Wells Gray park met talrijke watervallen in een ongerepte natuur. 
Een flinke wandeling zorgt beslist voor nieuwe energie. Daarna tot 100 Mile House voor logies. 

DAG 6: 100 MILE HOUSE - KLEENA KLEENE  325 KM
De rit van vandaag brengt u door het hoogland van de Chilcotin Mountains. Hou halt bij de indrukwekkende Farwell Canyon, gevormd 
door de immense Chilcotin rivier. Hier kan u in de zomer, plaatselijke vissers de zalm zien drogen in de zon. Dan verder tot Kleena Kleene 
voor logies (2 nachten Terra Nostra Guest Ranch in vol pension - 2 ontbijten, 2 lunches en 2 avondmalen).

DAG 7: KLEENA KLEENE  
Gelegen aan de voet van de Coastal Range zal Kleena Kleene u kunnen bekoren door de rust en de prachtige natuur. Geniet van de 
activiteiten aangeboden door de ranch of maak een dagexcursie naar het Ts’yl-os Provincial Park en Chilko Lake.

DAG 8: KLEENA KLEENE - BELLA COOLA/HAGENSBORG 210 KM
Vandaag volgt u de Atnarko rivier in westelijke richting. De weg stijgt met 11% en brengt u naar het Tweedsmuir Park, het grootste park 
van deze provincie. Geniet van een uitgebreide wandeling in deze wilde natuur en reis dan door naar Bella Coola, de geboortestreek van 
de Nuxalt First Nations bevolking.

DAG 9: BELLA COOLA/HAGENSBORG - PORT HARDY (FERRY)  
U rijdt aan boord van de ferry (inbegrepen in de prijs) die daarna in zuidelijke richting de wilde kustlijn van British Columbia volgt. U 
komt terecht in diepe fjorden met schitteren panorama's op besneeuwde bergen en authentieke lokale dorpjes. De laatste uren vaart u 
in open water en wordt er dikwijls vergezeld van dolfijnen en walvissen. 

DAG 10: PORT HARDY - CAMPBELL RIVER  250 KM
Op weg naar Campbell River, raden wij u deze voormiddag een side-trip aan richting Telegraph Cove. Hier kan u deelnemen aan een 
optionele boottocht op zee, op zoek naar walvissen in de beroemde regio van Johnstone Strait (zie info pagina 9). Campbell River is 
beroemd als de "Salmon Fishing Capital" van de wereld en heel wat activiteiten worden er aangeboden.

DAG 11: CAMPBELL RIVER - VICTORIA 270 KM
Op uw trip zuidwaarts richting Victoria, kan u een halte voorzien aan het strand te Parksville. Daarna verder tot Nanaimo en bezoek aan 
het historische 'Bastion' en het Centennial Museum. Vooraleer u Victoria bereikt, mag een bezoek aan de beroemde muurschilderingen 
van Chemainus en aan het totemdorp Duncan zeker niet ontbreken.

DAG 12: VICTORIA
Ontdek de charme en schoonheid van deze sympathieke stad. Bezoek aan o.a. Parliament Buildings, de Inner- en Outer Harbor, het 
interessante British Columbia Provincial Museum, Beacon Hill Park, het historische Empress Hotel en veel meer. 

DAG 13: VICTORIA - VANCOUVER      110 KM + 1 1/2U. FERRY
Op weg naar de ferry, start u met een bezoek aan de kleurrijke tuinen van Butchart Gardens. In de namiddag brengt de ferry u dan van 
Swartz Bay naar Tsawwassen (inbegrepen in de prijs). Na aankomst, korte rit naar Vancouver en intrek in het hotel. De rest van de 
namiddag is vrij voor eigen ontdekking.

DAG 14: VANCOUVER   
Volledige dag om deze prachtige stad te ontdekken. Bezoek aan o.a. Stanley Park (totems en Aquarium), English Bay, het pittoreske 
Gastown, het geanimeerde Granville Island, de spectaculaire Capilano Suspension Bridge en veel meer. Tijd voor shopping of gewoon 
wandelen, fietsen, genieten van deze dynamische stad.

DAG 15: VERTREK VANCOUVER
Vrije tijd. Inleveren van de huurwagen of individuele verlenging mogelijk mits supplement.

AFREIS: CALGARY

JUNI 03 05 07 11 15 17 19 21 25 29
JULI 01 03 05 09 13 15 17 19 23 27 29
AUG. 02 06 10 12 14 16 20 24 26 28 30
SEPT. 03 07 09 13 15 19 21

DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Compact Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard / Moderate Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar - 18 nachten
01/06-07/06 ** 15/06-01/07/2020 4.467 2.381 2.268 1.790 1.584 247 Adult
11/06 ** 03/07-09/07/2020 4.628 2.466 2.353 1.846 1.622 247 Adult
13/07 - 21/09/2020 4.467 2.381 2.268 1.790 1.584 247 Adult
Extra hoog seizoen 01/07-31/08/2020 204 102 51 68 51 - -
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19 - -
Supplement one-way Calgary-Vancouver: 150CAD+taks, ter plaatse te betalen.
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DAG 1: AANKOMST TE VANCOUVER
Na aankomst, afhaling van de huurwagen en korte rit naar het hotel in de stad. Check-in en tijd voor een eerste verkenning.

DAG 2: VANCOUVER 
Volledige dag om deze prachtige stad te ontdekken. Bezoek aan o.a. Stanley Park (totems en Aquarium), English Bay, het pittoreske 
Gastown, het geanimeerde Granville Island, de spectaculaire Capilano Suspension Bridge en veel meer. Tijd voor shopping of gewoon 
wandelen, fietsen, genieten van deze dynamische stad (Ticket voor Capilano Suspension Park inbegrepen).
  

DAG 3: VANCOUVER - WHISTLER 140 KM
Vandaag rijdt u de indrukwekkende 'Sea-to-Sky' highway to Whistler. Onderweg ontdekt u fjorden, immense bergen met eeuwige sneeuw 
en mag een oponthoud aan de Shannon Falls niet ontbreken. Na aankomst te Whistler, tijd voor een eerste verkenning.

DAG 4: WHISTLER 
Ontdek de prachtige natuur en geniet van een ruime keuze aan activiteiten zoals begeleide kano- of kayaktochten, wandelingen, trips 
per mountainbike, zip-line trekking, enz. en voor vanavond een gezellig terrasje in het verkeersvrije centrum of wat shopping. Excursie 
'kanotocht 3u. River of Golden Dreams' inbegrepen. Zie ook extra activiteiten op pagina 9

DAG 5: WHISTLER - CLINTON/JESMOND 230 KM 
De vruchtbare vallei van de Fraser-rivier brengt U richting Lillooet (ooit 'Mile Zero' van de beroemde Caribou Highway) en Cache-Creek, 
langs uitgestrekte weiden en bedrijvige ranches. Deze etappe eindigt in het prachtige hoogland voorbij Clinton, voor een verblijf van 2 
nachten op de gezellige Big Bar Guest Ranch. Verblijf zonder maaltijden.

DAG 6: CLINTON/JESMOND 
Volledige dag op de ranch om te genieten van activiteiten zoals paardrijden, ritjes met de hooiwagen, wandelen, mountainbiken, 
boogschieten, vissen, kano-varen, enz. Vanavond (misschien bij een gezellig kampvuur) kan u genieten van de rust en van een 
onvergetelijke sterrenhemel.

DAG 7: CLINTON/JESMOND - KELOWNA 285 KM
Heel even terug tot Cache-Creek, dan via een mooie panoramische weg tot Kamloops, een druk commercieel knooppunt en ooit een 
beroemde pelshandelspost. U rijdt nu verder oostwaarts richting Salmon Arm en Vernon, gelegen in het noorden van de vruchtbare 
Okanagan Valley, beroemd om de talrijke wijngaarden, boomgaarden, stranden en recreatiemogelijkheden. Logies te Kelowna.

DAG 8: KELOWNA & OMGEVING                                                                120 KM.
Talrijke activiteiten op en rond het meer zullen u beslist aanspreken. Breng een bezoek aan één van de vele wijnkelders, ga langs bij 
een lokale fruitteler, ga kano-varen en geniet van het uitzonderlijk, zonnig klimaat van deze mooie streek.

DAG 9: KELOWNA - MANNING PARK 310 KM.
De eerste etappe tot Osoyoos blijven de wijngaarden elkaar opvolgen maar eens u de vallei verlaat, verandert het landschap. U reist 
verder tot het ongerepte natuurpark van Manning waar u een uitbundige flora en rijke fauna zal ontdekken. Logies in het park. 

DAG 10: MANNING PARK - VICTORIA 230 KM. + FERRY
Vandaar reist u verder tot Hope, dan tot Harrison Hot Springs, prachtig gelegen aan de oevers van het meer en omringd door een 
imposant bergmassief. Daarna verder tot bij de oceaan waar u aan boord rijdt van de ferry die u van Tsawwassen naar Swartz Bay op 
Vancouver Island brengt (ter plaatse te betalen). Na onscheping rijdt u meteen tot de beroemde Butchart Gardens en brengt er een 
bezoek aan deze schitterende tuinen. De dag eindigt in Victoria voor logies.

DAG 11: VICTORIA
Ontdek de charme en schoonheid van deze sympathieke stad. Breng er een bezoek aan o.a. Parliament Buildings, Beacon Hill Park, de 
Inner- en Outer Harbor, het prachtige B.C. Provincial Museum, het historische Empress Hotel of neem deel van één van de vele excursies 
zoals een begeleide wandeling door de stad, een panoramische vlucht per watervliegtuig ... enz. Excursie Whalewatching per boot 
inbegrepen in de prijs.

DAG 12: VICTORIA – TOFINO/UCLUELET 330 KM.
Geniet van een ontspannen rit langs de kust van Vancouver Island in de richting van Parksville. Onderweg bezoek aan de beroemde 
totempalen van Duncan en aan de muurschilderingen te Chemainus. Daarna volgt u de mooie panoramische weg n°4 naar de andere 
kant van Vancouver Island, nl. naar Tofino, gelegen aan de Pacific Ocean.

DAG 13: TOFINO/UCLUELET
Ontdek de ruige westkust van Vancouver Island, verzamel schelpen op Long Beach, neem deel aan één van de vele boottochten, op 
zoek naar walvissen en beren (Excursie bearwatching 2u. inbegrepen), maak een wandeling in het regenwoud van het Pacific Rim 
National Park of plan een ontspannen kayak tocht door de Clayaquot Sound.

DAG 14: TOFINO/UCLUELET - VANCOUVER 290 KM. + FERRY.
Op weg naar de ferry geniet u nog even van deze sublieme natuur en daarna rijdt u naar Nanaimo waar u aan boord gaat van de ferry 
(ter plaatse te betalen) die u naar Horseshoe Bay brengt. Na aankomst, korte rit naar Vancouver en logies in de buurt van de luchthaven.

DAG 15: VERTREK VANCOUVER
Na een rustige nacht, rit naar de luchthaven en inleveren van de huurwagen. Terugreis of individuele verlenging mogelijk mits supplement.

BEGIN: VANCOUVER

AFREIS
DAGELIJKS

20 MEI tot 10 OKTOBER 

DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard / Moderate Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar + 4 Excursies
25/05 - 30/06/2020 3.966 2.146 2.033 1.655 1.443 359 913
01/07 - 31/08/2020 4.170 2.248 2.084 1.723 1.494 359 913
01/09 - 10/10/2020 3.966 2.146 2.033 1.655 1.443 359 913
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19 - -
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DAG 1: AANKOMST TE CALGARY
Na aankomst op de luchthaven, opname van de huurwagen en korte trip naar het voorziene hotel. Vrije tijd en logies.

DAG 2: CALGARY – CANMORE  115 KM.
Start deze voormiddag met een uitgebreid stadsbezoek. Geniet van de combinatie van oud en nieuw: Calgary Tower, Fort Calgary, het 
financiële district en het domein waar jaarlijks de ‘Stampede’ gehouden wordt. Nadien rijdt u via de uitlopers van de Rocky Mountains 
naar Canmore voor logies.

DAG 3: CANMORE/BANFF 100 KM.
Geniet van de rust en de natuur. Maak een trip per gondellift naar Sulphur Mountain, bezoek Lake Minnewanka en de Bow Falls of ga 
op verkenning in het historische Banff Springs Hotel. Winkelen, wandelen, lekker eten in een typisch restaurant hoort er ook bij. Een 
keuze aan activiteiten vindt u op pagina 9 van deze brochure.

DAG 4: CANMORE – JASPER 330 KM.
Vandaag wordt een onvergetelijke dag! Volg de Icefield Parkway. Eerste halte wordt die aan het schitterende Lake Louise, gedomineerd 
door Mt. Victoria. Daarna naar de Athabasca gletsjer en rit op dit immense ijsveld met een ‘snocoach’ (niet inbegrepen). Via prachtige 
meren, imposante watervallen en eeuwige gletsjers komt u aan te Jasper.

DAG 5: JASPER
Ontdek Jasper en de schitterende omgeving. Geniet van een boottocht op het prachtige Maligne Lake of neem deel aan één van de 
optionele sportactiviteiten zoals fietsen, wandelen, raften, kanovaren, enz… of gewoon tijd voor relax (zie info op pagina 9).

DAG 6: JASPER – PRINCE GEORGE 390 KM.
Bij het verlaten van de provincie Alberta via de Yellowhead Pass, krijgt u een indrukwekkend uitzicht op Mount Robson, de hoogste top 
in de Rockies. U vervolgt dan via de Fraser River (beroemd voor het kuitschieten van de zalm) in westelijke richting tot Prince George, 
gelegen aan de uitlopers van de "Caribou Mountains".

DAG 7: PRINCE GEORGE – WILLIAMS LAKE 300 KM.
U rijdt eerst tot Quesnel, een klein houthakkersstadje langs de Caribou Highway. Net voorbij dit stadje verlaat u de hoofdweg en rijdt 
naar het historische Barkerville. Bezoek aan dit gerestaureerd goudzoekers stadje uit 1870 waar u rondgeleid wordt door gidsen in 
typische klederdracht. Dan terug naar de hoofdweg en zuidwaarts tot Williams Lake voor logies.

DAG 8: WILLIAMS LAKE – KAMLOOPS/LAC LE JEUNE 280 KM.
Williams Lake is de toegangspoort tot de prairie- en ranchregio van de provincie British Columbia. De Caribou Highway brengt u daarna 
via Cache-Creek en via de machtige vallei van de Fraser rivier tot het bedrijvige Kamloops. Deze stad is momenteel een druk commercieel 
knooppunt, een uitgestrekte stad, ooit een beroemde pelshandelspost. Logies een 30 tal km. ten zuiden bij Lac Le Jeune.

DAG 9: KAMLOOPS / LAC LE JEUNE  
Volledig vrije dag om de omgeving te verkennen of geniet van de talrijke activiteiten bij het hotel: wandelen, mountainbiken, vissen, 
roeien, vogelobservatie, ... of genieten van het strand vlakbij het hotel.

DAG 10: KAMLOOPS / LAC LE JEUNE - PENTICTON 280 KM.
Vandaag rijdt u verder oostwaarts richting Salmon Arm en Vernon waar u de sfeer van de vroege ranchtijd kan proeven bij een bezoek 
aan de historische O'Keefe Ranch. Vernon bevindt zich in het noorden van de vruchtbare Okanagan Valley. Deze regio, gekend om haar 
wijngaarden, boomgaarden, stranden en recreatiemogelijkheden geniet van een uitzonderlijk zonnig klimaat en is dan ook een ideale 
plek voor een dagje ontspanning.

AFREIS: CALGARY
DAGELIJKS

15 MEI tot 30 SEPTEMBER

DUUR: 
19 DAGEN / 18 NACHTEN
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IndividueleIndividuele

Selfdrive TourSelfdrive Tour
IndividueleIndividuele

Selfdrive TourSelfdrive Tour

DAG 11: PENTICTON & OMGEVING 100 KM.
Talrijke activiteiten op en rond het meer zullen u beslist aanspreken. Breng een bezoek aan één van de vele wijnkelders, ga langs bij 
een locale fruitteler en eindig deze relaxe dag opnieuw in uw hotel te Penticton.

DAG 12: PENTICTON - HARRISON HOT SPRINGS 320 KM.
Een rustige rit vandaag. De Princeton highway brengt u naar het ongerepte natuurpark van Manning waar heel wat wandelroutes 
aangeboden worden midden uitgestrekte alpenweiden en een rijke fauna en flora. Daarna doorreis via Hope naar Harrison Hot Springs. 
Met een schitterende ligging aan de oevers van het meer en omringd door een imposant bergmassief, garandeert deze stad een 
ontspannen verblijf.

DAG 13: HARRISON HOT SPRINGS - VICTORIA 180 KM. + FERRY
Deze voormiddag bereikt u de Pacific Ocean en rijdt er aan boord van de ferry die u van Tsawwassen naar Swartz Bay op Vancouver 
Island brengt (ter plaatse te betalen). Na onscheping rijdt u meteen tot de beroemde Butchart Gardens en brengt er een bezoek aan 
deze schitterende tuinen. Nadien tot Victoria voor logies.

DAG 14: VICTORIA
Ontdek de charme en schoonheid van deze sympathieke stad. Breng er een bezoek aan o.a. Parliament Buildings, Beacon Hill Park, de 
Inner- en Outer Harbor, het prachtige B.C. Provincial Museum, het historische Empress Hotel of neem deel van één van de vele excursies 
zoals een begeleide wandeling door de stad, een panoramische vlucht per watervliegtuig ... enz. (zie pagina 9 voor meer info).

DAG 15: VICTORIA – TOFINO/UCLUELET 330 KM.
Geniet van een ontspannen rit langs de kust van Vancouver Island in de richting van Parksville. Onderweg bezoek aan de beroemde 
totempalen van Duncan en aan de muurschilderingen te Chemainus. Daarna volgt u de mooie panoramische weg n°4 naar de andere 
kant van Vancouver Island, nl. naar Tofino, gelegen aan de Pacific Ocean.

DAG 16: TOFINO/UCLUELET
Ontdek de ruige westkust van Vancouver Island, verzamel schelpen op Long Beach, neem deel aan één van de vele boottochten, op zoek 
naar walvissen en beren (zie excursies op pag. 9), maak een wandeling in het regenwoud van het Pacific Rim National Park of plan 
een ontspannen kayak tocht door de Clayaquot Sound.

DAG 17: TOFINO/UCLUELET - VANCOUVER 260 KM. + FERRY.
Op weg naar de ferry geniet u nog even van deze sublieme natuur en daarna rijdt u naar Nanaimo waar u aan boord gaat van de ferry 
(ter plaatse te betalen) die u naar Horseshoe Bay brengt. Na aankomst, korte rit naar Vancouver en intrek in het hotel.

DAG 18: VANCOUVER
Trek vandaag op verkenning in deze bruisende stad: Gastown District, Chinatown, Robson Street, Capilano Suspension Bridge, Stanley 
Park met het Aquarium, beroemde musea en veel meer.

DAG 19: VERTREK UIT VANCOUVER
Terugrit naar de luchthaven en inleveren van de wagen. Terugvlucht of verlenging naar keuze mits supplement.

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Compact Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
15/05 - 31/05/2020 3.885 1.945 1.801 1.449 1.221 37 373
01/06 - 30/06/2020 4.678 2.342 2.183 1.741 1.439 88 458
01/07 - 31/08/2020 4.986 2.506 2.267 1.853 1.523 88 458
01/09 - 30/09/2020 4.678 2.342 2.183 1.741 1.439 88 458
Suppl. ALAMO GOLD 114 57 29 38 29
Supplement one-way Calgary-Vancouver ter plaatse te betalen: 150 CAD+taks
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The Historic WestThe Historic West

Cranbrook

AFREIS: CALGARY 

DAGELIJKS
10 MEI tot 15 OKTOBER

DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

DAG 1: AANKOMST TE CALGARY
Na aankomst, opname van de huurwagen en korte rit naar het hotel Sandman Inn vlakbij de luchthaven.

DAG 2: CALGARY - DRUMHELLER 140 KM.
Door een gevarieerd landschap van vlakke prairies en glooiende akkers richting Drumheller. Deze streek is beter bekend als de 'Badlands' 
waar u het 'Museum of Paleontology' met prehistorische fossielen bezoekt. Interessant is ook de 'Dinosaur trail' die u langs de voornaamste 
bezienswaardigheden van de regio brengt.  

DAG 3: DRUMHELLER - WATERTON LAKES NATIONAL PARK                                    320 KM.
Start met een bezoek aan de beroemde 'Hoodoos', griezelige rotsformaties in de vorm van grote paddestoelen. Daarna richting Fort Macleod 
waar een bezoek aan de UNESCO Heritage site van 'Head-Smashed-in-Buffalo-Jump' niet mag ontbreken. Nadien verder zuidwaarts naar het 
schitterende natuurpark van Waterton Lakes. Logies.

DAG 4: WATERTON LAKES N.P. - CRANBROOK  320 KM.
In Waterton bezorgen schitterende fjorden, sulferpoelen en uitgestrekte bossen een nieuw foto- en filmdecor. Vanuit dit schitterend 
bergdecor vertrekt u richting Pincher Creek en Crowsnest Pass waar u British Columbia binnenrijdt.  Hou even halt in het mijnstadje 
Frank en neem eventueel deel aan een ondergrondse mijnwandeling. Het historische plaatsje Fort Steele verdient zeker een oponthoud 
en in Cranbrook kan u het Museum of Rail bezoeken. Logies.

DAG 5: CRANBROOK - BANFF                    250 KM.
Volg de Columbia River Valley richting Radium Hot Springs en voorzie een oponthoud bij de warmwaterbronnen. Dan verder door het 
uitgestrekte Kootenay N.P., een aaneenschakeling van meren, gletsjers en diepe valleien.

DAG 6: BANFF EN OMGEVING                    100 KM.
Geniet van de prachtige natuur, breng een bezoek aan Lake Minnewanka, de Bow Falls, Cave & Basin, plan een excursie per gondellift 
naar Sulphur Mountain of ga op soevenirjacht in de vele, gezellige winkeltjes langs Banff Avenue. Op pagina 9 vindt u een aantal 
activiteiten die aan deze selfdrive kunnen toegevoegd worden.

DAG 7: BANFF - ICEFIELD PARKWAY - JASPER                 300 KM.
Een overgetelijke tocht langs de indrukwekkende Icefield Parkway, ongetwijfeld één van de mooiste bergroutes ter wereld. Bezoek het 
prachtige Lake Louise en het naburige Moraine Lake, voorzie haltes aan o.a. Hector & Peyto Lake en maak een tocht met de 'snowcoach' 
op de Athabasca gletsjer (niet inbegrepen). Logies te Jasper (zie pagina 9 voor activiteiten).

DAG 8: JASPER - QUESNEL                    470 KM.
Beknopt bezoek aan Jasper, daarna via de Yellowhead Highway richting Prince George. Onderweg krijgt u een schitterend uitzicht op 
Mount Robson, de hoogste 'piek' in de Rockies. De dag eindigt te Quesnel, een klein houthakkersstadje langs de Cariboo Highway. 

DAG 9: QUESNEL - BARKERVILLE - WILLIAMS LAKE - 100 MILE HOUSE 395 KM.
U start met een bezoek aan het historische plaatsje Barkerville, een gerestaureerd goudzoekers stadje uit 1870 waar u rondgeleid wordt 
door gidsen in typische klederdracht. Dan terug naar Quesnel en verder zuidwaarts tot Williams Lake, de toegangspoort tot de prairie- en 
ranchregio van de provincie. Logies wordt voorzien te 100 Mile House.

DAG 10: 100 MILE HOUSE - WHISTLER 275 KM.
Volg de Cariboo Highway in de richting van Cache-Creek, via Clinton, tot bij de historische Hat Creek Ranch en voorzie een oponthoud 
bij dit belangrijke 'roadhouse'. Dan westwaarts via de Duffey Lake Road tot Whistler, gelegen in het schitterend bergdecor van Whistler 
en Blackcomb Mountain. 

DAG 11: WHISTLER
Geniet van de vele activiteiten die Whistler te bieden heeft. Op pagina 9 vindt u keuze uit een aantal activiteiten die wij op 
voorhand voor u kunnen reserveren.

DAG 12: WHISTLER - VICTORIA      250 KM. + FERRY
Op weg naar de kust houdt u halt bij de Shannon Falls in het Garibaldi N.P en via een schitterende panoramische weg bereikt u Horseshoe 
Bay waar u aan boord rijdt van de ferry die u tot Nanaimo brengt. Op weg naar Victoria, bezoek aan het 'Forest Museum', aan de totempalen 
te Duncan en aan de muurschilderingen van Chemainus. 

DAG 13: VICTORIA - VANCOUVER 100 KM. + FERRY
Uitgebreid bezoek aan deze levendige stad: Inner-en Outer Harbor, Parliament Buildings, het Royal British Columbia Museum, parken, 
tuinen en elegante shoppingstraten. Nadien brengt de ferry u terug door de Georgia Strait richting Vancouver waar u uw intrek neemt 
in het gereserveerde hotel in de stad.

DAG 14: VANCOUVER
Verkenning van deze bruisende metropool: Gastown District, Chinatown, Robson Street, Capilano Suspension Bridge, Stanley Park, 
beroemde musea en veel meer.

DAG 15: VERTREK UIT VANCOUVER
Vrije voormiddag. Daarna richting luchthaven voor inlevering van de wagen. Terugvlucht of individuele verlenging mogelijk mits 
supplement.

FERRY's zijn niet inbegrepen en dienen ter plaatse betaald te worden.

Prijs per persoon in EURO Overnachtingen, taksen & huurwagen.
Aantal personen 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Kamertype Single Dubbel 2 Dubbels Triple Quadruple Kind Kind
Wagentype Compact Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Deuren 2 2 4 4 4
Standard / Moderate Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
10/05 - 31/05/2020 2.811 1.428 1.325 1.058 896 Free 258
01/06 - 30/06/2020 3.445 1.739 1.627 1.270 1.063 Free 273
01/07 - 31/08/2020 3.683 1.859 1.687 1.350 1.123 Free 273
01/09 - 30/09/2020 3.445 1.739 1.627 1.270 1.063 Free 273
01/10 - 15/10/2020 2.811 1.428 1.325 1.058 896 Free 258
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19
One-way toeslag Calgary-Vancouver - ter plaatse te betalen: 150 CAD+taks
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Autocar rondreis 

Engelstalige begeleiding

DAG 1: AANKOMST TORONTO  ZATERDAG
Na aankomst op de luchthaven, neemt u naar keuze bus of taxi 
(niet inbegrepen) tot aan het voorziene hotel Courtyard by 
Marriott. Check-in en vrije tijd.

DAG 2: TORONTO-NIAGARA FALLS-TORONTO ZONDAG
Maak kennis met de andere medereizigers tijdens een gezellig 
ontbijt. Daarna neemt de gids u mee op een interessante 
stadsrondrit en rijdt u door de rijke wijnbouwregio van Ontario tot 
aan de indrukwekkende Niagara Falls. Geniet van dit imposant 
schouwspel en van een extra bezoek aan het historische 'Niagara-
on-the-Lake'. Terug naar Toronto voor logies.

DAG 3: TORONTO - OTTAWA                          MAANDAG
Vandaag volgt u de oevers van Lake Ontario, door een golvende 
landbouwstreek tot Ottawa, hoofdstad van Canada. Meteen na 
aankomst te Ottawa, uitgebreide stadsrondrit met als 
hoogtepunten: Parliament Buildings, het National Arts Center, het 
pittoreske kanaal 'Le Rideau', Byward Market, City Hall, enz. 
Logies: Capital Hill Hotel of Best Western Downtown.

DAG 4: OTTAWA - QUEBEC CITY DINSDAG
Doorreis via het prachtig natuurgebied van de 'Laurentides' naar 
Québec, de enige, ommuurde stad van Noord Amerika en 
bakermat van de Franssprekende beschaving. De stadsrondrit 
neemt u mee naar het Battlefields Park, Terrasse Dufferin, 
Chateau Frontenac, Place Royale, La Citadelle, enz. Logies: Hotel 
Travelodge of hotel Ambassadeur.

DAG 5: QUEBEC CITY  WOENSDAG
Volledig vrije dag voor eigen verkenning. Ter plaatse wordt een 
facultatieve dagexcursie naar Tadoussac voorgesteld met 
mogelijke deelname aan een 3u. durende 'whalewatch' boottocht. 
Daarna via de beroemde Montmorency Falls terug naar Quebec 
voor logies.

DAG 6: QUEBEC CITY - MONTREAL                   DONDERDAG
Via de oevers van de imposante St. Lawrence-rivier reist u door 
pittoreske dorpjes en stadjes, midden een schitterende natuur 
richting Montreal. Tijdens een uitgebreide stadsrondrit maakt u 
kennis met o.a. Mount Royal, de universiteit Mc Gill, het Olympisch 
dorp en de Biodôme, Old Montreal met gezellige restaurantjes, 
enz. Logies: Hotel Faubourg of Lelux of Chrome.

DAG 7: MONTREAL - TORONTO VRIJDAG
We verlaten Montreal en volgen het uitgestrekte Lake Ontario, via 
het pittoreske dorp Morrisburg en door de schitterende regio van 
de ‘Thousand Islands’ richting Toronto. In dit prachtig natuurgebied 
kan u deelnemen aan een ‘optionele’ bottocht tussen de eilanden. 
Na aankomst te Toronto, vrije tijd om de stad op eigen houtje te 
verkennen. Logies: Courtyard by Marriott of Hilton Graden Inn.

DAG 8: VERTREK UIT TORONTO ZATERDAG
Tijd voor een laatste wandeling, daarna vrije transfer (niet 
inbegrepen) naar de luchthaven. Terugreis of verlenging mogelijk 
mits supplement. 

INBEGREPEN
- 7 Overnachtingen in de vermelde hotels.
- 7 Ontbijten - soms buffet breakfast, soms continental 
  breakfast.
- Rondreis per luxe-autocar met Engelstalige begeleider van 

dag 2-8, die voor Nederlandstalige klanten alle individuele 
vragen in het Nederlands zal beantwoorden.

- Stadsrondrit van Toronto, Ottawa, Quebec City en Montreal.
- Excursie van Toronto naar Niagara Falls en terug.
- Bagagehandling: 1 valies per persoon.
- Alle provincietaksen en de G.S.T.

           Amazing Cities            Amazing Cities 

BEGELEID VAN 
TORONTO tot TORONTO

AFREISDATA
MEI: 16 30
JUNI: 13
JULI: 04 18

AUGUSTUS: 01 22 29
SEPTEMBER: 05 12

Engelstalig begeleid
DUUR

8 DAGEN / 7 NACHTEN

Prijs per persoon in euro
PERIODE SINGLE DUBBEL TRIPLE
Autocarreis Toronto-Toronto
09/05 - 30/09/2020 1.430 911 810
Extra overnachting Toronto Hilton Garden Inn/Courtyard
   01/05-30/09/2020 125 63 46
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Autocar rondreis 
Engelstalige begeleiding

DAG 1: AANKOMST TE TORONTO ZONDAG
Na aankomst neemt u naar keuze bus of taxi (niet inbegrepen) tot 
aan het hotel Chelsea. Check-in, eerste kennismaking met de gids 
en daarna vrije tijd. Logies.

DAG 2: TORONTO MAANDAG
Na een gezellig ontbijt, neemt u deel aan een stadsrondrit van 
Toronto met o.a. Old & New City Hall, Casa Loma, de waterkant 
met Ontario Place en de marina, het Roger Centre, CN Tower, enz. 
Het middagmaal is vrij (niet inbegrepen) en in de namiddag is er 
tijd voor optionele bezoeken, eigen ontdekking of voor shopping.

DAG 3: TORONTO - MONTREAL DINSDAG
Vroeg uit de veren! Op tocht langs de St. Lawrence rivier en via 
de oevers van Lake Ontario reist u door een onmetelijke 
landbouwstreek. Iets voorbij Kingston brengt u een bezoek aan 
het gebied van "Thousand Islands"  en wacht u een ontspannende 
boottocht door het merengebied. Doorreis tot Montreal en logies 
in het hotel Fairfield of Lord Berri.

DAG 4: MONTREAL WOENSDAG
Vandaag ontdekt u Montreal, de grootste Franssprekende stad 
van Noord-Amerika. Stadsrondrit met o.a.: Mount Royal, het 
Olympisch dorp, Place Jacques Cartier en Le Vieux Montréal, Mc. 
Gill University, enz. Vrije namiddag. Logies: Fairfield Lord Berri.

DAG 5: MONTREAL - QUEBEC CITY DONDERDAG
Na een ontspannen ochtendwandeling verlaat u Montréal en reist 
via “Le Chemin du Roy” en schattige, typische dorpjes naar het 
charmante Québec City. Meteen na aankomst, stadsrondrit langs 
de oude stadsomwalling, via de Citadel en het Battlefields Park en 
door het historische stadscentrum. Logies: Hotel Le Concorde.

DAG 6: QUEBEC CITY VRIJDAG
U geniet van een vrije dag om zelf op ontdekking te gaan: de 
oude stadsmuren met indrukwekkende poorten, bezoek de Lower 
Town en het Battlefields Park, het terras Dufferin met prachtig 
zicht op de rivier en veel meer. Een optionele dagtrip naar 
Tadoussac wordt ter plaatse aangeboden. Logies opnieuw in 
Québec City.

DAG 7: QUEBEC CITY - OTTAWA ZATERDAG
Langs de St. Lawrence rivier op weg naar Ottawa - hoofdstad van 
Canada. Onderweg lunch in een originele “sucrerie” waar u 
wegwijs wordt gemaakt in de bereiding van Maple Syrup. Eens in 
Ottawa maakt u meteen kennis met de voornaamste beziens-
waardigen van de stad: Parliament Buildings, de residentie van de 
Eerste Minister, “Le Rideau”, het National Arts Center en veel 
meer. Logies: Delta Ottawa of Marriott.

DAG 8: OTTAWA ZONDAG
De dag begint met een ontspannen 'Turtle Island Breakfast' op 
Victoria Island. De namiddag is vrij en laat u toe zelf op verkenning 
te gaan in musea, kunstateliers, excentrieke modeboetieks of om 
gewoon wat te wandelen. 

DAG 9: OTTAWA - MIDLAND MAANDAG
Vandaag komt u voor het eerst in kontakt met de echte “vrije” 
natuur: glinsterende meren, kolkende rivieren, donkere wouden, 
... Op uw trip door het Algonquin Provincial Park maakt u kennis 
met één van de geliefkoosde vakantieverblijven uit de regio 
(wandeling in het park wordt voorzien). Aankomst te Midland en 
logies in het hotel Quality Inn Conference Centre.

DAG 10: MIDLAND - NIAGARA FALLS DINSDAG
U start met een bezoek aan Ste. Marie Among the Hurons. Ooit 
het hoofdkwartier van Europese missionarissen, nu volledig 
heropgebouwd. Dan via de fruit- en wijnstreek van de provincie 
Ontario naar Niagara Falls. De spectaculaire boottrip “Voyager to 
the Falls” ontbreekt natuurlijk niet en wanneer u de lift tot boven 
in de Skylon Tower neemt, geniet u van een adembenemend 
panorama op de omgeving. De rest van de avond is vrij. Logies: 
Hilton Hotel and Suites Fallsview.

DAG 11: NIAGARA FALLS - TORONTO WOENSDAG
Deze ochtend volgen we de prachtige Niagara Parkway tot het 
plaatsje Niagara-on-the-Lake met een typisch 19e Eeuwse sfeer. 
Tijd voor wandelingen, shopping en nadien terugreis naar Toronto. 
Vanavond wordt u uitgenodigd op ons afscheidsfeest met diner in 
de imposante CN Tower. Logies: Chelsea Hotel. 

DAG 12: VERTREK UIT TORONTO DONDERDAG
Tijd voor een laatste wandeling of voor ultieme shopping. Vrije, 
individuele transfer (niet inbegrepen) naar de luchthaven. 
Aankomst in België de volgende dag.

Inbegrepen:
- 11 Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Rondreis per luxe-autocar met Engelstalige begeleider 
  die voor Nederlandstalige klanten in het Nederlands alle 

individuele vragen zal beantwoorden.
- Bagagehandling: 1 valies per persoon. 
- Het stadsbezoek van Toronto, Montréal, Quebec en Ottawa en alle 

diensten vermeld in het programma.
- Boottocht “Voyage to the Falls” te Niagara en door het gebied van 

de Thousand Islands, toegang tot de Skylon Tower en tot het park 
van Algonquin.

- Dagelijks ontbijt, lunch in een sucrerie en afscheidsfeest 
(diner) in Toronto.

- Alle provincietaksen en de G.S.T.

BEGELEID VAN
TORONTO tot 

TORONTO
AFREISDATA

MEI: 31
JULI: 05
AUG.: 09 23
SEPT.: 06 13

Begeleid: ENGELS
DUUR

12 DAGEN / 11 NACHTEN 

Eastern ExplorerEastern Explorer

Prijs per persoon in euro
PERIODE SINGLE DUBBEL TRIPLE
10/05 - 15/10/2020 3.024 2.121 1.877
Extra nacht Toronto Chelsea 240 120 92
   extra deluxe ontbijt buffet per nacht pre/post 27 27 27

2020 Wings ‘n Wheels - Website & promoties: www.wnw.be/canada36



ESCO
RTED

 TO
U

RS

Rockies TrailRockies TrailAutocar rondreis 
Engelstalige begeleiding

DAG 1: AANKOMST CALGARY DONDERDAG
Na aankomst op de luchthaven neemt u naar keuze bus of taxi 
(niet inbegrepen) tot aan uw hotel Delta Calgary Downtown. 
Check-in, eerste kennismaking met de gids en daarna vrije tijd.

DAG 2: CALGARY - BANFF NATIONAL PARK VRIJDAG
We starten deze voormiddag met een stadsrrondrit en verkenning 
van Calgary. Rond de middag, doorreis naar Banff waar u een 
eerste glimp opvangt van de imposante Canadian Rockies. Logies: 
Mount Royal Hotel of gelijkwaardig.

DAG 3: BANFF NATIONAL PARK ZATERDAG
Vandaag geniet u van een uitgebreid bezoek aan Banff en 
omgeving met o.a. The Cave and Basin warmwaterbronnen, het 
Banff Springs Hotel, Tunnel Mountain, Bow Falls, enz. Nadien vrije 
tijd voor eigen verkenning, mogelijke deelname aan optionele 
excursies of tijd voor shopping.

DAG 4: BANFF N.P. - JASPER NATIONAL PARK ZONDAG
Via de prachtige ‘Icefield Parkway’ reist u van Banff naar Jasper 
met onderweg een eerste halte en bezoek aan het mooie Lake 
Louise, wellicht één van de meest gefotografeerde en gefilmde 
natuurgebieden van Canada. Iets verder noordwaarts geniet u 
van een excursie per ‘Ice Explorer’ op de Athabasca gletsjer en 
daarna doorreis tot Jasper. Logies: Hotel Lobstick Lodge of 
Marmot Lodge of gelijkwaardig.

DAG 5: JASPER NATIONAL PARK - KAMLOOPS MAANDAG
's Morgens vroeg: optionele boottocht op Maligne Lake, het 
grootste gletsjermeer in het park. Daarna verlaat u Jasper via de 
‘Yellowhead Highway’ en krijgt zo een schitterend uitzicht op Mt.
Robson, de hoogste berg in de Rockies. Door een verbluffend stuk 
natuur reist u via de Shuswap Highlands naar Kamloops. Logies: 
Doubletree by Hilton of gelijkwaardig.
 

DAG 6: KAMLOOPS - WHISTLER DINSDAG
Na het verlaten van de “cowboy” streek van Canada, reist u 
verder via Kamloops en Cache Creek. Kort daarna ontdekt u de 
machtige vallei van de Fraser River met diepe, donkere canyons. 
Op uw tocht komt u voorbij Lillooet, ooit een vermaard 
handelscentrum tijdens de Gold Rush. Eindbestemming wordt 
Whistler Village, een druk bezocht bergstation. (Optionele excursie 
per watervliegtuig over het Garibaldi Park). Logies: Delta Whistler 
Village Suites.

DAG 7: WHISTLER - VICTORIA WOENSDAG
We reizen verder “zuid” naar Horseshoe Bay via de “Sea to Sky” 
Highway. Per boot gaat het naar Vancouver Island en het laatste 
stuk tot Victoria reist u opnieuw per bus. Bij aankomst in Victoria 
geniet u meteen van een uitgebreide stadsrondrit met o.a. 
Parliament Buildings en de Inner Harbor, Beacon Hill Park, Marine 
Drive, het schitterende Royal British Museum... Logies: Coast 
Victoria Hotel & Marina.

DAG 8: VICTORIA DONDERDAG
Deze voormiddag: uitgebreid bezoek aan de prachtige tuinen van 
Butchart Gardens, één van de mooiste botanische tuinen ter 
wereld. Vrije tijd voor een ontspannen wandeling, voor filmen en 
fotograferen. Dan terug naar Victoria en vrije namiddag. Eigen 
verkenning of tijd voor optionele excursies zoals een 
walvisobservatie-trip of een tocht per watervliegtuig. Logies.

DAG 9: VICTORIA - VANCOUVER VRIJDAG
Na deze korte verkenning op Vancouver Island, neemt u terug de 
ferry en die brengt u door de schilderachtige "Gulf Islands" naar 
de bruisende stad Vancouver. Na aankomst, stadsrondrit met oa. 
Stanley Park, Capilano Suspension Bridge, English Bay, het 
historische Gastown, Chinatown, en veel meer. Tijd voor eigen 
verkenning, wat winkelen of gewoon tijd voor “relax”. Vanavond 
wordt u uitgenodigd op ons afscheidsdiner met ontspanning in 
een gezellig restaurant van de stad. Logies: Sutton Place Hotel.

DAG 10: VERTREK UIT VANCOUVER ZATERDAG
Nog een laatste wandeling, dan vrije, individuele transfer (niet 
inbegrepen) terug naar de luchthaven. 

INBEGREPEN:
- 9 Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig).
- Rondreis per luxe-autocar met Engelstalige begeleider,  

die voor Nederlandstalige klanten in het Nederlands alle 
individuele vragen zal beantwoorden.

- Bagagehandling: 1 valies per persoon
- Het stadsbezoek in Calgary, Banff, Victoria en Vancouver.
- Excursie per 'Ice Explorer' op het Columbia Icefield, toegang tot 

Butchart Gardens en bezoek aan Lake Louise.
- Alle bezoeken zoals vermeld in het programma en de ferry-

overtochten zoals aangeduid.
- Dagelijks ontbijt en het afscheidsfeest (diner) in Vancouver 

op dag 9.
- Alle provincietaksen en de G.S.T.

BEGELEID VAN 
CALGARY tot VANCOUVER

AFREISDATA
                                     

JUNI: 11
JULI: 16

AUGUSTUS: 20
SEPTEMBER: 03

Begeleid: ENGELS
DUUR

10 DAGEN / 9 NACHTEN    

Prijs per persoon in euro
PERIODE SINGLE DUBBEL TRIPLE
11/06 - 30/09/2020 3.112 2.066 1.797
Extra nacht Vancouver Sutton Place Hotel
01/06-30/09/2020 338 169 124
  extra continental breakfast per nacht, pre/post 15 15 15
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BEGELEID VAN
VANCOUVER tot VANCOUVER

AFREISDATA 
JUNI: 14 22
JULI: 06 20

AUGUSTUS: 03 17
SEPTEMBER: 06 14

Duitstalige begeleiding
DUUR:

14 DAGEN / 13 NACHTEN

Rockies RoundupRockies Roundup Autocar rondreis 
Duitstalige begeleiding

DAG 1: AANKOMST VANCOUVER 
Na aankomst op de luchthaven, neemt u naar keuze bus of taxi 
(niet inbegrepen) tot aan het Exchange Hotel of gelijkwaardig. 
Check-in, eerste kennismaking met de gids en vrije namiddag.

DAG 2: VANCOUVER
U start vandaag met een gezellig ontbijt en geniet daarna van een 
stadsrondrit met bezoek aan o.a. Stanley Park, English Bay, het 
pittoreske ‘Gastown’ district, Chinatown en veel meer. De namiddag 
is vrij voor eigen ontdekking, een ritje met de 'tram', tijd voor 
shopping of gewoon wat “relax”. 

DAG 3: VANCOUVER - VICTORIA
Deze ochtend neemt u de ferry richting Vancouver Island, door het 
gebied van de pittoreske Gulf-Islands. Na aankomst, meteen 
bezoek aan de kleurrijke tuinen van Butchart Gardens, één van de 
mooiste parken ter wereld. In de namiddag, doorreis tot Victoria, 
charmante hoofdstad van British Columbia en na een korte 
orientatietocht, vrije tijd voor eigen ontdekking. Optionele excursies 
worden ter plaatse aangeboden (walvisobservatie, sightseeing trip 
per watervliegtuig, enz). Logies: Royal Scot Inn of gelijkwaardig.

DAG 4: VICTORIA - CAMPBELL RIVER
U reist verder noordwaarts via gezellige vissersdorpjes en geniet 
van schitterende uitzichten op de eilandjes voor de kust. Onderweg 
bezoek aan de beroemde muurschilderingen van Chemainus en 
aan het stadje Duncan, gekend om zijn totempalen. In de late 
namiddag aankomst te Campbell River en logies: Anchor Inn of 
Coast Discovery Inn. 

DAG 5: CAMPBELL RIVER - PORT HARDY
De ruwe kust van Vancouver Island brengt ons verder noordwaarts 
waar u zal genieten van een onvergetelijke boottocht op zoek naar 
walvissen en andere waterfauna, dit in het gebied van de mooie 
Johnstone Strait. Daarna doorreis tot Port Hardy, intrek in het hotel 
Kwa' Lilas en vrije tijd.

DAG 6: PORT HARDY - PRINCE RUPERT (FERRY)
U gaat aan boord van één van de schepen van British Columbia 
Ferries en vaart langs de kust noordwaarts richting Prince Rupert. 
Deze ‘Inside Passage’ is één van de beroemste vaarroutes van 
Canada in een prachtig natuurgebied waar otters, zeeleeuwen en 
walvissen zich thuis voelen. ‘s Avonds aankomst en logies in het 
hotel Pacific Inn.

DAG 7: PRINCE RUPERT - SMITHERS
We verlaten de kust en volgen de prachtige Skeena River Valley 
richting Smithers. Onderweg, bezoek aan 'Ksan Indian Village' 
waar u kennis maakt met de tradities en cultuur van de vroegere 
'Gitxsan' bevolking. Na aankomst te Smithers, intrek in het hotel 
Prestige Hudson Bay Lodge en vrije tijd.

DAG 8: SMITHERS - PRINCE GEORGE
Vanuit Smithers gaat de reis verder oostwaarts via de YellowHead 
Highway door reusachtige bossen, over ruw en oneffen terrein. 
Onderweg bezoek aan het Fort St. James National Historic Park 
waar de gloriedagen van de pelshandel herleefd worden. Einde 
namiddag aankomst te Prince George, gelegen aan de uiterste 
rand van het 'Cariboo' gebied. Logies: Sandman Inn & Suites.

DAG 9: PRINCE GEORGE - JASPER NATIONAL PARK
We volgen de beroemde Fraser River in oostelijke richting tot de 
grens met de provincie Alberta waar u een prachtig uitzicht krijgt 
op Mt. Robson, de hoogste bergtop in de Rockies. De Yellowhead 
Pass brengt ons naar Jasper waar onderweg deelname aan een 
optionele raft-trip mogelijk is. Na aankomst intrek in het hotel en 
vrije tijd. Logies: Marmot Lodge.

DAG 10: JASPER - BANFF NATIONAL PARK
Ongetwijfeld wordt deze trip één van de hoogtepunten van uw 
reis. Via de indrukwekkende 'Icefield Parkway' naar Banff. 
Onderweg wordt halt gehouden bij het imposante Columbia 
Icefield waar u deelneemt aan een excursie per 'Ice Explorer' op 
de gletsjer. Later brengt U ook een bezoek aan het schitterende 
Lake Louise, wellicht één van de meest fotogenieke plaatsen in de 
Rockies. Logies te Banff: Inns of Banff.

DAG 11: BANFF NATIONAL PARK
Vandaag staat een uitgebreid bezoek aan Banff en de prachtige 
omgeving op het programma: de warmwaterbronnen van 'Cave en 
Basin' het statige Banff Springs Hotel, Lake Minnewanka, Bow 
Falls, enz. De namiddag is vrij voor eigen verkenning, deelname 
aan optionele excursies of tijd voor relax en shopping.

DAG 12: BANFF NATIONAL PARK - VERNON
Vanuit Banff gaat de trip verder richting Columbia River Valley. Via 
de Kicking Horse Canyon, door het Yoho National Park, over de 
Rogers Pass, ... prachtige panorama's op gletsjers, steile 
bergtoppen, immense canyons ... en de dag eindigt in Vernon, het 
begin van de beroemde Okanagan-vallei, een pittoreske regio met 
ontelbare wijngaarden. Logies: Sandman Inn & Suites.

DAG 13: VERNON - VANCOUVER
Na het ontbijt rijden wij door de beroemde fruit- en wijnregio van 
British Columbia. Kort oponthoud aan het mooie Kalamalka meer 
vooraleer de rit naar de kust en Vancouver aan te vatten. De 
natuur blijft ontzettend mooi met immense bergtoppen, uitgestrekte 
weilanden en boomgaarden. Na aankomst in Vancouver, intrek in 
het hotel Executive Airport of River Rock Casino Hotel. Een optio-
nele bootexcursie & diner wordt als afscheidsfeest aangeboden.

DAG 14: VERTREK UIT VANCOUVER
Tijd voor een laatste wandeling en individuele transfer (niet 
inbegrepen) naar de luchthaven. 

INBEGREPEN:
- 13 Overnachtingen in de aangeduide hotels of gelijkwaardig.
- Rondreis per luxe-autocar met Duitstalige begeleiding.
- De stadsbezoeken zoals aangeduid, de vermelde ferry-tochten, 

toegang tot Butchart Gardens, de 'Ice Explorer', toegang tot 
Capilano Suspension Bridge en de bezoeken zoals vermeld in het 
programma.

- De “Inside Passage” boottocht van Prince Rupert naar Port Hardy.
- 12 ontbijten, de bagagehandling: 1 valies per persoon 
- Alle provincietaksen en de G.S.T.

Prijs per persoon in euro
PERIODE SINGLE DUBBEL TRIPLE
14/06 - 30/09/2020 4.562 3.032 2.631
Extra nacht Vancouver voor of na de rondreis: op aanvraag
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DAG 1: AANKOMST TORONTO        ZATERDAG
Na aankomst op de luchthaven, neemt u naar keuze bus of taxi 
(niet inbegrepen) tot aan het voorziene hotel Courtyard by Marriott 
Downtown. Check-in en vrije tijd.

DAG 2: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO ZONDAG
Maak kennis met de andere medereizigers tijdens een gezellig 
ontbijt. Daarna neemt de gids u mee op een interessante stadsrondrit 
en rijdt u door de rijke wijnbouwregio van Ontario tot aan de 
indrukwekkende Niagara Falls. Geniet van dit imposant schouwspel 
en van een extra bezoek aan het historische 'Niagara-on-the-Lake'. 
Terug naar Toronto voor logies.

DAG 3: TORONTO - OTTAWA                          MAANDAG
Vandaag volgt u de oevers van Lake Ontario, door een golvende 
landbouwstreek tot Ottawa, hoofdstad van Canada. Meteen na 
aankomst te Ottawa, uitgebreide stadsrondrit met als hoogtepunten: 
Parliament Buildings, het National Arts Center, het pittoreske kanaal 
'Le Rideau', Byward Market, City Hall, enz. Logies: Capital Hill Hotel 
of Best Western Downtown.

DAG 4: OTTAWA - QUEBEC CITY DINSDAG
Doorreis via het prachtig natuurgebied van de 'Laurentides' naar 
Québec, de enige, ommuurde stad van Noord Amerika en bakermat 
van de Franssprekende beschaving. De stadsrondrit neemt u mee 
naar het Battlefields Park, Terrasse Dufferin, Chateau Frontenac, 
Place Royale, La Citadelle, enz. Logies: Travelodge of Hotel 
Lindbergh of Hotel Ambassadeur.

DAG 5: QUEBEC CITY  WOENSDAG
Volledig vrije dag voor eigen verkenning. Ter plaatse wordt een 
facultatieve dagexcursie naar Tadoussac voorgesteld met mogelijke 
deelname aan een 3u. durende 'whalewatch' boottocht. Daarna via 
de beroemde Montmorency Falls terug naar Quebec voor logies.

DAG 6: QUEBEC CITY - MONTREAL                   DONDERDAG
Via de oevers van de imposante St. Lawrence-rivier reist u door 
pittoreske dorpjes en stadjes, midden een schitterende natuur 
richting Montreal. Tijdens een uitgebreide stadsrondrit maakt u 
kennis met o.a. Mount Royal, de universiteit Mc Gill, het Olympisch 
dorp en de Biodôme, Old Montreal met gezellige restaurantjes, enz. 
Logies: Hotel Faubourg of Lelux of Chrome.

DAG 7: MONTREAL - TORONTO VRIJDAG
We verlaten Montreal en volgen het uitgestrekte Lake Ontario, via 
het pittoreske dorp Morrisburg en door de schitterende regio van de 
'Thousand Islands' richting Toronto. In dit prachtig natuurgebied 
kan u deelnemen aan een ‘optionele’ bottocht tussen de eilanden. 
Na aankomst te Toronto, vrije tijd om de stad op eigen houtje te 
verkennen. Logies: Courtyard by Marriott Airport of gelijkwaardig.
 

DAG 8: TORONTO - CALGARY  (VLUCHT)   ZATERDAG
U wordt van het hotel naar de luchthaven van Toronto gebracht (*)  
Per vliegtuig gaat de trip nu naar Calgary waar u meteen na 
aankomst naar het gereserveerde hotel Sandman Hotel City Centre 
gebracht wordt. Vrije tijd en eerste verkenning van de stad. (Vlucht 
uit Toronto tussen 10u.-15u.).

DAG 9: CALGARY- BANFF N.P. - CANMORE           ZONDAG
Vandaag wordt gestart met een uitgebreide sightseeing tour. Een 
combinatie van oud en nieuw met o.a. Calgary Tower, Fort Calgary, 
het financiële district en het domein waar jaarlijks de 'Stampede' 
gehouden wordt. Nadien, via de uitlopers van de "Rocky Mountains" 
richting Banff National Park. Een namiddag gedomineerd door 
imposante bergen, glinsterende gletsjers, schitterende meren met 
een uitgebreid bezoek aan Banff: Tunnel Mountain, Bow Falls, het 
indrukwekkende Banff Springs Hotel, enz. Daarna tot Canmore voor 
logies. Coast Canmore Hotel.

DAG 10: CANMORE / BANFF N.P.  MAANDAG
Vrije dag te Banff voor eigen verkenning, tijd voor shopping of 
deelname aan de facultatieve excursie naar Lake Louise en het 
Columbia Icefield met busrit op de glinsterende ijsmassa. Terug 
naar Canmore voor logies.

DAG 11: CANMORE / BANFF N.P. - KAMLOOPS  DINSDAG
Vandaag gaat U op tocht door de impressionante Rocky Mountains 
en via de Kicking Horse Pass en het Yoho National Park bereikt U 
de Columbia River Valley. De 'Transcanada Highway 1' slingert zich 
hoog in de bergen, door Glacier National Park, via de Rogers Pass 
en ontelbare ranches en uitgestrekte weilanden zo tot Kamloops. 
Logies: Ramada Inn.

DAG 12: KAMLOOPS - WHISTLER WOENSDAG
We verlaten deze 'cowboy'streek en trekken verder westwaarts, via 
Cache-Creek en via de machtige vallei van de Fraser-rivier met 
diepe, donkere canyons. U komt voorbij Lillooet, ooit een vermaard 
handelscentrum ten tijde van de Gold Rush. Eindpunt is Whistler, 
een populaire vakantiebestemming. Optionele excursie per 
watervliegtuig over het Garibaldi Park of activiteiten in Whistler zelf. 
Logies: Whistler Village Inn & Suites.

DAG 13: WHISTLER - VANCOUVER  DONDERDAG
Verder zuidwaarts, via de schilderachtige 'Sea to Sky'-highway tot 
Vancouver. Een uitgebreide stadsrondrit van Vancouver brengt U 
naar o.a. Stanley Park met het indrukwekkend Aquarium, English 
Bay, Prospect Point, Gastown, Chinatown en de rest van de dag is 
vrij voor eigen verkenning. Logies: Sandman Hotel City Centre.

DAG 14: VANCOUVER  VRIJDAG
Vrije dag voor eigen verkenning, tijd voor shopping of voor een 
wandeling tussen de marktkraampjes van Granville Island. Ter 
plaatse krijgt u de kans om deel te nemen aan een facultatieve 
dagexcursie naar Victoria en Butchart Gardens. Logies.

DAG 15: VERTREK UIT VANCOUVER ZATERDAG
Tijd voor een laatste wandeling en daarna vrije, individuele transfer 
(niet inbegrepen) naar de luchthaven. Terugreis en aankomst in 
België de volgende dag.

INBEGREPEN:
- 14 Overnachtingen in de vermelde hotels.
- Dagelijks ontbijt (14 - meestal continental breakfast).
- Rondreis per luxe-autocar met  Engelstalige begeleider.
- De vlucht Toronto/Calgary indien de formule Land + 
  Air gekozen werd.

- Transfer van het hotel naar
   de luchthaven en van de luchthaven 
   naar het hotel op dag 8 (*) indien 
   gekozen werd voor de formule Land 
  + Air. 
- De stadsbezoeken zoals aangeduid, de
  vermelde ferry-tochten, alle aangeduide 
  bezoeken.
- Bagagehandling: 1 valies per persoon.
- Alle provincietaksen en de G.S.T.
 

TranscanadaTranscanada
BEGELEID VAN

TORONTO tot VANCOUVER

AFREISDATA
MEI : 16 30
JUNI: 13
JULI: 04 18
AUG: 01 22 29
SEP: 05 12

   Begeleid: Engels.

DUUR
15 DAGEN / 14 NACHTEN

Autocar rondreis 
Engelstalige begeleiding

Prijs per persoon in euro
PERIODE SINGLE DUBBEL TRIPLE
16/05 - 30/09/2020 Rondreis zonder tussenvlucht 3.319 2.075 1.792
16/05 - 30/09/2020 Rondreis met binnenlandse vlucht 3.736 2.497 2.210
Extra nacht Toronto Courtyard by Marriott of gelijkwaardig (uitgezonderd 31/07-01/08)
   11/05-30/09/2020 maandag-woensdag 277 139 101
   11/05-30/09/2020 donderdag-zondag 226 113 83
Extra nacht Vancouver Sandman Hotel City Centre

11/05-31/05/2020 206 103 75
01/06-30/09/2020 265 133 95
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Ook uw gemoedsrust verdient vakantie!
Onze reizen zijn gegarandeerd door het GfG®-label.  
Bij financieel onvermogen kan u beroep doen op het Garantiefonds Reizen.

U krijgt uw geld terug of kunt u reis verderzetten. Vraag ernaar.

 
Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, B-1130 Brussel

GARANT I E FONDS

100/90/0/20 0/98/75/22
40/47/117

CMYK
RGB 164/31/31

2747CPANTONE 1805C

Voyages réservés, voyages assurés !
Nos voyages sont garantis par le label GfG®. En cas d’insolvabilité financière,  
vous pouvez faire appel au Fonds de Garantie Voyages.

Vous êtes remboursé ou vous pouvez poursuivre votre voyage.  
Faites appel à nous. 

 
Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie 8, B-1130 Bruxelles GARANTIE

GFG®

GFG®

WAARBORG

ARTIKEL 1  TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en 
reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling 
van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. 

ARTIKEL 2  PROMOTIE
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die 

de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het 

contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan 
uitdrukkelijk melding maken;

b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schrif telijk akkoord tussen 
partijen bij het contract.

2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het 
geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

ARTIKEL 3  INFORMATIE VANWEGE DE REISORGANISATOR EN/OF 
REISBEMIDDELAAR
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de 

reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op 

gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de 
reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van 
niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) 
informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;

b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstands ver-
zekering;

c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de 

reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door 

de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke 

vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke 
instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de 
reisbemiddelaar of de reisorganisator.

c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie 
waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter 
plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. 

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van 
laattijdig gesloten contract.
 
ARTIKEL 4  INFORMATIE VAN WEGE DE REIZIGER
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen 
verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed 
kunnen hebben op het goede verloop van de reis. 
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de 
reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5  TOTSTANDKOMEN VAN HET CONTRACT
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisa tor ertoe gehouden een 

bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via 

de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de 
schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. 

 Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de 
bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan 
mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht 
op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. 

ARTIKEL 6   DE PRIJS
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit 

uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze 
ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

 Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook 
aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 
20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.

3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract 
zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke 
terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

ARTIKEL 7  BETALING VAN DE REISSOM
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening 

van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals 
in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of 
de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of 
reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te 
beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

3. Behalve indien op de be stelbon anders wordt overeen gekomen, betaalt de reiziger het 
saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de ver trekda tum, en op voorwaarde dat hem 
vooraf of tezelfdertijd de schrifte lijke reisbevesti ging en/of reisdocumenten bezorgd 
worden.

ARTIKEL 8  OVERDRAAGBAAR HEID VAN DE BOEKING
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdra gen aan een derde, die 

wel moet voldoen aan alle voor waarden van het contract tot reisorganisatie. De over-
dra ger dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voor ko mend geval, de 
reis be midde laar, van deze over dracht op de hoogte te bren gen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofde lijk gehouden tot de betaling 
van de totale prijs van de reis en de kosten van de over dracht.

ARTIKEL 9  ANDERE WIJZIGIN GEN DOOR DE REIZIGER
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisor ganisa tor en/of de 

-be middelaar alle kosten aanre kenen die daardoor worden veroorzaakt.

ARTIKEL 10  WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VÓÓR DE AFREIS
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de we zenlijke punten van het contract 

niet kan worden uitge voerd, dient de reisorganisa tor de reiziger zo spoedig mogelijk, 
en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten 
over de moge lijk heid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de 
reisorganisator voor ge stelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoe dig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemid de laar 
of reisorganisa tor van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij 
het contract te worden opge steld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed 
daarvan op de prijs worden meege deeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 
11.

ARTIKEL 11  VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VÓÓR AF REIS
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens 

een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze 
tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere 

kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervan-
ging wordt aangebo den van min dere kwaliteit is, moet de reisorganisator het 
verschil in prijs zo spoedig mogelijk te rugbetalen.

b) ofwel de terugbeta ling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het 
contract betaalde be dragen.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aan spraak maken op een schade loos-
stelling voor het niet-uit voeren van het contract, ten zij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het mi nimum aantal reizigers, voor zien 

in het contract en nodig voor de uitvoe ring van de reis, niet werd bereikt en de 
reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen 
vóór de vertrekda tum hiervan schriftelijk op de hoogte werd ge bracht;

b) de annulering het ge volg is van overmacht, waar onder overboeken niet is in begre-
pen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandig he-
den die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan 
de gevolgen ondanks alle voor zorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 12  GEHELE OF GEDEEL TELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE REIS
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract 

betrekking heeft, niet zal kun nen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle 
nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alter natieven aan te bieden 
met het oog op de voortzetting van de reis. 

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daad wer kelijk verleende diensten, 
stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reizi ger deze alternatieven om 
deugdelijke redenen niet aan vaardt, moet de reisorganisa tor hem een gelijkwaardig 
vervoer middel ter beschik king stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het 
ver trek, en, in voorkomend ge val, de reiziger schadeloos stellen.

ARTIKEL 13  VERBREKING DOOR DE REIZIGER
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeel telijk verbreken. Indien de 
reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, ver-
goedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de 
verbre king. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere 
voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de 
reis bedragen. 

ARTIKEL 14  AANSPRAKELIJK HEID VAN DE REISORGANISATOR
1. De reisorganisator is aan sprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeen-

komstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract 
tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende 
verplichtingen, ongeacht of deze verplichtin gen zijn uit te voeren door hem zelf dan 
wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de 
reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegen-
woordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als 
voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot 
reisorganisatie inbe gre pen dienst, wordt de aansprake lijkheid van de reisorganisator 
overeen kom stig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten 
verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de 
derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van 
toepassing.

ARTIKEL 15  AANSPRAKELIJK HEID VAN DE REIZIGER
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisor gani sator en/of -bemiddelaar, hun 
aangestelden en / of hun verte genwoordi gers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn 
contractuele verplichtin gen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het nor male 
gedrag van een reiziger beoordeeld.

ARTIKEL 16  KLACHTENREGELING
1. Vóór de afreis:
 Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per 

aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of 
reisorganisator.

2. Tijdens de reis: 
 Klachten tijdens de uitvoe ring van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk 

ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, mel den, zodat naar een 
oplossing kan worden gezocht. 

 Daarvoor moet hij zich -in deze volgorde - wenden tot een vertegen woordiger van de 
reisorganisator, of een verte genwoor diger van de reisbe middelaar of rechtstreeks tot 
de reisbemid delaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reis organisator.

3. Na de reis:
 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk 

ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van 
de reisover eenkomst bij de reis bemiddelaar of anders bij de reisorganisa tor per 
aangete kend schrijven of tegen ont vangstbewijs een klacht in dienen.

ARTIKEL 17 VERZOENINGSPROCEDURE
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling 

nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, 

dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van 
de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te 
starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een 
verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de 
betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld 
en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de 
verzoeningsprocedure opgestart worden.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een 
onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke 
verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst 
vastgelegd worden. 

Secretariaat van de “Cel verzoening”:
e-mail: verzoening.gr@skynet.be Tel: 02 2776180

ARTIKEL 18 ARBITRAGE OF RECHTBANK
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende 

partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een 
arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 

2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een 
termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde 
arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de 
gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt.

 Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren 
enkel open voor de reiziger.

3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts 
worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) 
einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) 
geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels 
kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, 
en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
- Email clv.gr@skynet.be
- Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel Tel: 02 2776215 Fax: 02 2779100

Wings ‘n Wheels
Specifieke reis- verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 5 & 6: TOTSTANDKOMING VAN HET 
CONTRACT EN PRIJS.
In het kader van de 'op maat" reizen komt het contract tot 

stand op het moment van opdracht tot reservatie 
(Telefoon, email, fax, brief). Indien één of meerdere 
diensten vermeld in de opdracht tot reservatie niet meer 
beschikbaar mochten zijn, zullen de best mogelijke 
alternatieven en de mogelijke prijswijziging voorgesteld 
worden, ter aanvaarding door de reiziger. De reeds 
bevestigde diensten kunnen dan geen voorwerp van niet-
aanvaarding meer uitmaken tenzij de niet beschikbare 
diensten voorafgaandelijk en op de schriftelijke opdracht 
als zijnde een "essentiele dienst tot vorming van het 
totale contract" vermeld werden. Zoniet worden de 
voorwaarden voor wijziging en of annulatie toegepast. 

ARTIKEL 7 BETALING VAN DE REISSOM
1. Voorschot:
 Een bedrag van 30% van de totale reissom wordt 

verlangd bij de ondertekening van de bestelbon.
2. Sommige categoriëen vliegtuigtickets vereisen 

onmiddellijke en volledig betaling om van de reis- en 
prijsvoorwaarden te kunnen genieten. Deze sommen zijn 
direkt voor 100% te betalen. Pas na registratie of bewijs 
van betaling op de bankrekening zullen de tickets 
uitgeschreven worden. Bij laattijdige betaling kunnen de 
voorwaarden en prijzen gewijzigd worden volgens de 
nieuwe voorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen. 
Dit kan niet als reden ingeroepen worden om de 
bijbehorende reservaties voor andere diensten als nietig 
te beschouwen.

WIJZIGINGEN:
(van toepassing van zodra de reservatieopdracht ingediend 

werd):
 • De kosten ons aangerekend door onze leveranciers + 
    € 20 per te wijzigen segment/onderdeel tot 45 dagen 
   voor vertrek. 
 Daarna gelden de voorwaarden zoals bij een annulatie.

ANNULATIE:
•  méér dan 45 dagen voor vertrek: 
 € 100 per persoon + de kosten ons aangerekend door 

onze leveranciers;
•  vanaf 45 tot en met 30 dagen voor vertrek: 
 30% van de totale reissom per persoon.
•  vanaf 29 tot en met 15 dagen voor vertrek: 
 50% van de totale reissom per persoon.
•  vanaf 14 dagen voor vertrek of in geval van niet 

aanmelding bij vertrek of bij reisonderbreking: 
 100% van de totale reissom per persoon.

Bovenstaande voorwaarden zijn niet van toepassing 
op vliegtuigtickets. Hiervoor verwijzen wij naar de 
specifieke voorwaarden verbonden aan het tarief 
zowel voor wijziging als voor annulatie.

Er is geen annulatie- noch reisbijstandverzekering 
in onze prijzen begrepen.

Vraag bij uw reisagent ook onze programma's voor:

Algemene Reisvoorwaarden

UW ZEKERHEID EN KWALITEITSGARANTIE
Al onze reizen zijn verzekerd tegen financieel onvermogen van 
de reisorganisator bij: 
Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8 te 1130 Brussel.
Tel:  32-2/240.68.00 - Fax: 32-2-240.68.08

Verantwoordelijke uitgever: 
Wings ‘n Wheels - Lic A5203 

een divisie van L&G International NV
Kapellelaan 5 - 1860 Meise - België

RPR Brussel - BTW. BE 0448.121.192
Tel: 02/270.15.50 Fax: 02/270.15.60

Email: info@wnw.be
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